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1 Management samenvatting 

De ACM geeft in dit rapport een advies aan de ILT over de drinkwatertarieven 2019 van WML. De 
Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling vormen het wettelijk kader voor het 
toezicht op de tarieven die drinkwaterbedrijven in rekening brengen voor de beschikbaarstelling en 
levering van drinkwater. De ACM beschrijft in hoofdstuk 2 de relevante artikelen. 
 
Met dit rapport geeft de ACM invulling aan haar taak zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid van de 
Drinkwaterregeling. In het kader van het toezicht op de totstandkoming van de drinkwatertarieven geldt 
dat twee elementen van belang zijn. 

 Toetsing van de drinkwaterkosten;  
 Toetsing van de drinkwatertarieven. 

 
Ten aanzien van de kosten is het van belang dat een drinkwaterbedrijf alleen kosten raamt voor 
drinkwatertaken zoals bedoeld in de wet. Dit moet blijken uit een transparante toerekening van de 
kosten van een drinkwaterbedrijf aan drinkwatertaken en niet-drinkwatertaken. Wanneer de 
kostentoerekening niet op een correcte wijze plaatsvindt, kan dit leiden tot kruissubsidies en daarmee 
tot te hoge of te lage drinkwatertarieven. De ACM acht het van groot belang dat het drinkwaterbedrijf 
transparant is in de keuzes die zij gemaakt heeft bij het toerekenen van de kosten. 
 
Ten aanzien van de tarieven is het van belang dat met de tarieven niet meer inkomsten worden 
behaald dan de geraamde kosten (inclusief een redelijk rendement), de zogenaamde toets van 
kostendekkendheid op totaalniveau. Daarnaast is het van belang dat de opbouw van de tarieven 
transparant is en dat de tarieven in redelijke verhouding staan tot de kosten. Dit betekent dat de 
drinkwaterbedrijven duidelijk moeten maken hoe de tarieven voor vastrecht en de levering van 
drinkwater tot stand komen uit de onderliggende kosten. 
 
Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte 
toetsing op de tarieven 2019 uit te voeren. Deze selectie bevat de toetsen waar in de toetsing van de 
totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Daarnaast 
bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren. In paragraaf 
4.2 is opgenomen welke toetsen de ACM heeft uitgevoerd. 
 
Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte 
toetsing op de tarieven 2019 uit te voeren. Deze selectie bevat de toetsen waar in de toetsing van de 
totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Daarnaast 
bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren. In paragraaf 
4.2 is opgenomen welke toetsen de ACM heeft uitgevoerd. 
 
Een uitzondering op bovenstaande criteria is de toets op artikel 8, eerste lid van het Drinkwaterbesluit1, 
ondanks de verbetermogelijkheden die hierbij zijn geconstateerd wordt deze toets in deze 
toetsingsronde niet uitgevoerd. De reden hiervoor is dat de drinkwaterbedrijven geen gelegenheid 
hebben gehad om de classificatie van hun activiteiten te toetsen aan de door de ILT opgestelde 
classificatie.  
                                                        
1 Uit artikel 8, eerste lid van het Drinkwaterbesluit volgt dat een drinkwaterbedrijf uitsluitend de kosten die betrekking 

hebben op de wettelijke taken zoals vermeld in artikel 7, eerste en tweede lid van de Drinkwaterwet mag doorberekenen 

in de drinkwatertarieven. 
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Naast deze verbetermogelijkheden heeft de ACM in 2018 geconstateerd dat de invulling die WML 
heeft gegeven aan de kostensplitsing tussen drinkwater en het leveren van ander water onvoldoende 
waarborgt dat enkel de kosten voor drinkwater worden gedekt door de drinkwatertarieven.  
 
Vanwege de risicogerichte toetsing van de tarieven 2019 is de ACM enkel in staat om een conclusie te 
trekken op de specifieke toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd. De ACM geeft hieronder voor WML voor 
tariefjaar 2019 de belangrijkste conclusies weer. 
 
Uit de toetsen die de ACM heeft verricht is gebleken dat WML grotendeels handelt overeenkomstig de 
Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. 
 
De ACM merkt op dat de drinkwaterbedrijven verschillende uitgangspunten hanteren om kosten voor 
de levering van water toe te rekenen aan de specifieke tariefcategorieën. Binnen de drinkwatersector 
worden er tegenstrijdige verklaringen gegeven voor het al dan niet toerekenen van bepaalde kosten 
voor het leveren van water aan klein- of grootverbruikers. De ACM adviseert de ILT om de sector de 
gelegenheid te geven deze verschillen te rechtvaardigen of de uitgangspunten te uniformeren. 
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2 Inleiding 
De Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) heeft op grond van het wettelijk kader (paragraaf 
2.2) een adviserende taak aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: de ILT) ten aanzien 
van de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ACM heeft in de afgelopen jaren beoordeeld in 
hoeverre de totstandkoming van de drinkwatertarieven bij de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven in 
overeenstemming is met de wet- en regelgeving.  
 
De drinkwatertarieven dienen op transparante wijze tot stand te komen, non-discriminatoir te zijn en de 
relevante kosten voor drinkwatertaken te dekken. In 2016 was de belangrijkste bevinding dat – 
ondanks de introductie van een kostprijsmodel dat informatie bevat over de opbouw van de tarieven 
en van de kosten van drinkwater – op een aantal punten onvoldoende sprake was van transparantie.2 
Transparantie is van belang omdat de consument – als gebonden afnemer – beschermd dient te 
worden tegen de monopoliepositie van het drinkwaterbedrijf. De ACM oordeelde dat de transparantie 
ontoereikend was ten aanzien van de scheiding van kosten voor drinkwater- en niet-drinkwatertaken, 
de relatie tussen kosten en tarieven, het meten van kostenefficiëntie en het betrekken van de 
efficiëntieverbetering in de tarieven. Als gevolg van de geconstateerde tekortkomingen over 2016 heeft 
de ILT de drinkwaterbedrijven een aanwijzing conform artikel 13, tweede lid, van de Drinkwaterwet in 
het vooruitzicht gesteld. In de toetsing van de tarieven 2018 is gebleken dat de drinkwaterbedrijven de 
geconstateerde tekortkomingen grotendeels verbeterd hebben. Vanwege deze verbeteringen heeft de 
ILT de ACM verzocht in 2019 een gerichte toetsing uit te voeren.  
 
Deze rapportage bevat het advies over de tarieven van het tariefjaar 2019 van drinkwaterbedrijf WML. 
De ACM heeft zich daarbij gebaseerd op de informatie die de ILT heeft ontvangen van WML.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 beschrijft de ACM de context van dit advies, waaronder het juridisch kader. Deze 
context is uitgewerkt in een concreet toetsingskader (hoofdstuk 4), hierin is ook de achtergrond van de 
gerichte toetsing beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de inhoudelijke beoordeling van de tarieven 2019 
van WML beschreven. De ACM vat haar oordeel over de tarieven samen in hoofdstuk 6.  

                                                        
2 Brief van ACM aan de ILT van 21 november 2016 met ACM kenmerk 2016206945 
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3 Context  
In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de wettelijke context waarbinnen de toetsing van de tarieven heeft 
plaatsgevonden. Hieronder vallen onder meer de doelstelling van het tarieftoezicht, de adviesrol van 
de ACM en een overzicht van de relevante wetsartikelen. 

3.1 Doelstelling tarieftoezicht 
De centrale doelstelling van de drinkwaterwetgeving is de bevordering van de volksgezondheid door 
de voorziening van drinkwater aan alle consumenten op een maatschappelijk verantwoorde wijze te 
waarborgen.3 De wetgever heeft beoogd met de Drinkwaterwet de primaire verantwoordelijkheid 
hiervoor bij de drinkwaterbedrijven te leggen. De rol van de rijksoverheid daarbij is toezichthoudend, 
voorwaardenscheppend en kaderstellend.4 
 
De genoemde centrale doelstelling vertaalt zich in een aantal meer concrete belangen, die met de 
Drinkwaterwet worden gewaarborgd: 
1. het belang van een goede kwaliteit van het drinkwater; 
2. het belang van leveringszekerheid en continuïteit van de openbare drinkwatervoorziening; 
3. het belang van doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening. 
 
Het tarieftoezicht moet worden geplaatst in het kader van het belang van de doelmatigheid van de 
openbare drinkwatervoorziening. Tegelijkertijd is uit de totstandkominggeschiedenis van de 
Drinkwaterwet duidelijk dat dit belang niet ten koste mag gaan van het belang van een goede kwaliteit 
van het drinkwater en het belang van leveringszekerheid en continuïteit. Kwaliteit van de 
drinkwatervoorziening staat voorop en alle kosten die nodig zijn om dat te realiseren, dienen bij de 
bepaling van het tarief meegenomen te worden. 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.5 
 
De centrale elementen van het toezicht op de drinkwatertarieven 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. Een negatief effect van deze monopoliepositie kan 
namelijk zijn dat het drinkwaterbedrijf tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan noodzakelijk 
voor een verantwoorde bedrijfsvoering.6 Daarnaast dienen de tarieven op transparante wijze tot stand 
te komen, non-discriminatoir te zijn en de relevante kosten voor drinkwatertaken te dekken.  

3.2 Wettelijke context advies van de ACM 
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 

                                                        
3 Tweede Kamer, 2006-2007, 30 895, nr. 3 (MvT) p. 5. 
4 Tweede Kamer, 2006-2007, 30 895, nr. 3 (MvT) p. 5. 
5 Tweede Kamer, 2006-2007, 30 895, nr. 3 (MvT), p. 30. En: Eerste Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 30 895, D (MvA), p. 
16/17.  
6 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 895, nr. 18 (Amendement Jansen) en Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–
2008, 30 895, nr. 25 (Amendement Van der Staaij). 
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van de Drinkwaterregeling. Samen vormen deze artikelen het kader waarbinnen de 
drinkwaterbedrijven hun tarieven moeten vaststellen. De artikelen zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
De ILT houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving, inclusief de totstandkoming van de 
drinkwatertarieven. Volgens artikel 7, tweede lid van de Drinkwaterregeling dient de ILT bij de 
uitoefening van het toezicht op artikel 12, derde lid van de Drinkwaterwet en 
paragraaf 2.1 van het Drinkwaterbesluit advies te vragen aan de ACM. Op 20 december 2018 heeft de 
ILT per brief de ACM gevraagd advies te geven over de drinkwatertarieven van het tariefjaar 2019. De 
ILT heeft hierbij verzocht een gerichte toetsing uit te voeren. Dit houdt in dat per drinkwaterbedrijf 
enkel de toetsen worden uitgevoerd waar in de toetsing van de totstandkoming van de 
drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd en daarnaast de toetsen waarbij 
het van belang is om deze jaarlijks uit te voeren.  
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4 Toetsingskader van drinkwatertarieven 
Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg van september 2016 tussen de drinkwatersector en de ILT 
heeft de ILT, in samenwerking met de ACM, het Toetsingskader drinkwatertarieven 2018 (hierna: 
Toetsingskader) opgesteld. Het Toetsingskader is opgesteld om de drinkwaterbedrijven nader inzicht 
te bieden in de wijze waarop de drinkwaterbedrijven invulling kunnen gegeven aan het wettelijk kader. 
Hiermee is het voor de drinkwaterbedrijven duidelijk hoe zij inzichtelijk kunnen maken dat zij aan het 
wettelijk kader voldoen. Het kader geeft aan hoe de verschillende onderdelen van de wet getoetst 
worden en waarover (meer) informatie moet worden versterkt of (meer) toelichting moet worden 
gegeven. Met dit toetsingskader hebben de toezichthouders beoogd de wijze van de toetsing van de 
tarieven transparanter te maken door het formaliseren van de door de jaren heen gehanteerde 
toetsingsmethodiek. Hoewel bij in de huidige toetsingsronde niet alle toetsen beschreven in dit 
toetsingskader uitgevoerd zijn, is de methodische beschrijving uit het toetsingskader onverminderd van 
toepassing. 
 
In paragraaf 4.1 wordt de achtergrond van de gerichte toetsing beschreven. In paragraaf 4.2 is 
opgenomen welke wettelijke vereisten de ACM toetst. De drinkwaterbedrijven hebben bij de 
totstandkoming van de tarieven 2019 gebruik gemaakt van een kostprijsmodel en een lijst met 
drinkwatertaken, overige wettelijke taken en niet-wettelijke taken (en kosten voor bevordering van een 
goede drinkwatervoorziening in het buitenland). In paragraaf 4.3 wordt de werking van het 
kostprijsmodel beschreven. 

4.1 Gerichte toetsing tarieven 2019 

Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte 
toetsing uit te voeren op de tarieven 2019. De ILT heeft in haar adviesaanvraag gevraagd per 
drinkwaterbedrijf specifieke wettelijke vereisten te toetsen. Deze selectie bevat de toetsen waar in de 
toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn 
geconstateerd. Daarnaast bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks 
uit te voeren, zoals het toetsen van de gerealiseerde en begrote vermogenskosten aan de maximaal 
toegestane vermogenskostenvergoeding. 
 
Een uitzondering op bovenstaande criteria is de toets op artikel 8, eerste lid van het 
Drinkwaterbesluit7, ondanks de verbetermogelijkheden die hierbij zijn geconstateerd wordt deze toets 
in deze toetsingsronde niet uitgevoerd. De ACM heeft bij de toetsing van de totstandkoming van de 
drinkwatertarieven 2018 geconstateerd dat er bij de activiteiten die door drinkwaterbedrijven als 
drinkwatertaken worden aangemerkt sprake lijkt te zijn van een mix van drinkwatertaken (zoals 
bedoeld in artikel 7 lid 1 en 2 van de Drinkwaterwet) en overige wettelijke activiteiten. Om te 
verduidelijken welke activiteiten onder artikel 7, lid 1 en 2 van de Drinkwaterwet vallen heeft de ILT 
een classificatie van veelvoorkomende activiteiten opgesteld. Omdat de drinkwaterbedrijven geen 
gelegenheid hebben gehad om de classificatie van hun activiteiten te toetsen aan de door de ILT 
opgestelde classificatie, hebben de ILT en de ACM besloten om deze toets niet in deze toetsingsronde 
op te nemen.  
 

                                                        
7 Uit artikel 8, eerste lid van het Drinkwaterbesluit volgt dat een drinkwaterbedrijf uitsluitend de kosten die betrekking 

hebben op de wettelijke taken zoals vermeld in artikel 7, eerste en tweede lid van de Drinkwaterwet mag doorberekenen 

in de drinkwatertarieven. 
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WML hanteert in haar kostprijsmodel de categorieën ‘drinkwatertaken’, ‘overig wettelijk8’, ‘niet 
wettelijk’ en ‘buitenland’. Om enkel de kosten en opbrengsten voor drinkwaterlevering te destilleren is 
het noodzakelijk om in te gaan op toewijzing van activiteiten naar deze verschillende categorieën.  
Vanwege de gemaakte afspraken en de door WML gehanteerde categorieën richt de ACM zich bij de 
toets op de berekening van de activawaarde (5.1.2.3), de toets op de gemaakte kosten voor 
activiteiten in het buitenland (5.1.2.4) en de toets op de begrote vermogenskosten (5.1.2.5) enkel op 
de kosten en opbrengsten die door WML zijn aangemerkt als drinkwatertaken. 

4.2 Inhoudelijke toetsing 
Zoals beschreven in hoofdstuk 2 toetst de ACM in 2019 niet op alle wettelijke verplichtingen. Op 
verzoek van de ILT is er voor gekozen om de volgende toetsen dit jaar uit te voeren:  
 
Toetsing van de kosten 
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); 
 
Splitsing kosten naar drinkwatertaken 
 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).  

 
Vermogenskosten 
 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); 

 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 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 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).  

 
Toetsing van de tarieven 
Tarieven - tariefstelling 
 of de tarieven die het drinkwaterbedrijf in rekening brengt voor de wettelijke taken niet 

discriminerend zijn (Dww artikel 11, eerste lid). 
 

Overkoepelende toetsen 
Publicatie van het tarievenoverzicht 

                                                        
8 Wettelijke activiteiten die niet volgen uit artikel 7, eerste en tweede lid van de Drinkwaterwet. 
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 of het drinkwaterbedrijf een tarievenoverzicht heeft gepubliceerd waarin tenminste de tarieven 
voor aansluiting, vastrecht en drinkwater per kubieke meter zijn opgenomen (Dwb artikel 10, 
tweede lid).  

4.3 Beschrijving kostprijsmodel 
Alle drinkwaterbedrijven hanteren een kostprijsmodel ter onderbouwing van de totstandkoming van de 
drinkwatertarieven 2019. Het doel van de kostprijsmodellen is om op transparante wijze inzicht te 
kunnen bieden dat de drinkwatertarieven kostendekkendheid, transparant en non-discriminatoir zijn. 
Ieder individueel drinkwaterbedrijf is daarbij verantwoordelijk voor de invulling van dit kostprijsmodel. 
Het kostprijsmodel dient er ook voor om de kosten voor drinkwatertaken en niet-drinkwatertaken 
afzonderlijk inzichtelijk te maken (ter voorkoming van kruissubsidiëring). 
 
Ieder kostprijsmodel is een Excelbestand, dat bestaat uit een aantal tabbladen. Drinkwaterbedrijven 
vullen het kostprijsmodel met financiële en niet-financiële data, waarna de kostprijzen in het 
kostprijsmodel berekend worden. Naast het kostprijsmodel heeft WML ook een toelichting aangeleverd 
op de totstandkoming van de tarieven (hierna: Onderbouwing tarieven 2019). In deze toelichting 
beschrijft het drinkwaterbedrijf de toepassing van het kostprijsmodel bij de totstandkoming van de 
tarieven. 
 
Onderstaand figuur is een vereenvoudigde weergave van de manier waarop tarieven tot stand kunnen 
komen. Aan de hand van deze weergave blijkt dat enkele documenten, aansluitingen en dergelijke van 
belang zijn. Deze worden hieronder kort weergegeven.  
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Het startpunt bij de totstandkoming van de drinkwatertarieven (zie figuur 1) zijn de kosten uit de totale 
begroting op concernniveau (1) van het drinkwaterbedrijf, zoals vastgesteld door de aandeelhouders 
van het drinkwaterbedrijf. Deze begroting wordt als basis gebruikt in het kostprijsmodel (4). Er moet 
een transparante en navolgbare (toegelichte) aansluiting zijn tussen de kosten in het kostprijsmodel en 
de totale begroting van het drinkwaterbedrijf.  
 
Het drinkwaterbedrijf heeft zicht nodig op alle activiteiten die zij verricht (2), waaronder de 
drinkwatertaken (3) zoals genoemd in DWW artikel 7 eerste en tweede lid. Daarbij is het van belang 
dat het drinkwaterbedrijf aan geeft op welke wijze zij alle activiteiten identificeert die kosten 
veroorzaken. Het drinkwaterbedrijf vervolgens op transparante wijze aan kunnen geven hoe tot de 
kosten per activiteit zijn bepaald. Het gaat om zowel de directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn 
rechtsreeks toe te rekenen aan een activiteit. Indirecte kosten (5) zijn kosten die geen rechtstreeks 
verband met een activiteit hebben (bijvoorbeeld huisvestingskosten hoofdkantoor). Indirecte kosten 
worden via verdeelsleutels (6) toegerekend aan verschillende activiteiten. De verdeelsleutels kunnen 
per drinkwaterbedrijf verschillend zijn. De drinkwaterbedrijven moeten de gebruikte verdeelsleutels 
definiëren en onderbouwen (passendheid en redelijkheid) in de toelichting. Zowel bij het identificeren 
van de activiteiten als bij het bepalen van de kosten kan een drinkwaterbedrijf een materialiteitsgrens9 
hanteren. Deze materialiteitsgrens is niet voorgeschreven en kan per bedrijf variëren. 

                                                        
9 Materialiteit is een graadmeter van de mate van nauwkeurigheid die het drinkwaterbedrijf heeft gehanteerd bij het 

uitwerken van het kostprijsmodel. Het is aan het drinkwaterbedrijf zelf om een afweging (kosten-baten analyse) te maken 

Figuur 1 Vereenvoudigde weergave werking kostprijsmodel 
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De totale kosten voor een activiteit worden gevormd door het optellen van de directe kosten en de 
indirecte kosten. Vervolgens verdeelt het drinkwaterbedrijf de kosten per activiteit over verschillende 
tariefdragers (bijvoorbeeld grootverbruik). Het drinkwaterbedrijf moet de keuzes die zij hierbij maakt in 
de toelichting bij het kostprijsmodel aangegeven. Juist de wijze hoe tot de uitkomsten van het 
kostprijsmodel zich vertaalt in de tarieven, is van essentieel belang in het kader van een effectief 
toezicht op de drinkwatertarieven. 
 
Het staat een drinkwaterbedrijf vrij om boven op de uit het model volgende kostprijs een marge oftewel 
winst te rekenen die in lijn is met het tariefbeleid (7) van het desbetreffende bedrijf. Het tariefbeleid 
moet wel voldoende gedetailleerd toegelicht zijn. Deze marge dient per tariefdrager in redelijke 
verhouding te staan met de kosten en te worden toegelicht in een toelichting bij het kostprijsmodel. 
 
De overige tarieven (zoals bijvoorbeeld het aansluittarief) komen niet voort uit het kostprijsmodel. Het 
drinkwaterbedrijf moet hiervoor een afzonderlijke calculatie van de kosten opstellen die als basis 
dienen voor deze tarieven.  

4.4 Betrokken informatie en proces 
In december 2018 heeft de ACM voor de toetsing van de drinkwatertarieven 2019 de volgende 
informatie over WML van de ILT ontvangen: 
 Kostprijsmodel 2019;  
 Tekstuele toelichting op het kostprijsmodel 2019; 
 Goedgekeurde (door de aandeelhouders) begroting 2019; 
 Bedrijfsverslag 2017, om de gerealiseerde WACC aan te tonen; 
 Overige bijlagen ter verduidelijking/ondersteuning/onderbouwing bij het kostprijsmodel. 

De ACM heeft een conceptadvies opgesteld en op 10 april 2019 aan de ILT gezonden. De ILT heeft 
het conceptadvies aan WML toegestuurd. WML is op die wijze in de gelegenheid gesteld om te 
reageren op het conceptadvies. Op 6 mei 2019 heeft WML een reactie verstuurd. Deze reactie is waar 
relevant in de rapportage verwerkt.  

                                                                                                                                                                     
in welke mate van detail zij de activiteiten (en bijbehorende kosten) identificeert. Bij een hogere nauwkeurigheid zal een 

drinkwaterbedrijf meer tijd en inspanning moeten leveren, vergeleken met een lage mate van nauwkeurigheid. De mate 

van nauwkeurigheid kan zowel worden weergegeven in een bedrag als in een tekstuele toelichting. 
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5 Totstandkoming van de drinkwatertarieven van WML 
In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de verrichte toetsen op de totstandkoming van de 
drinkwatertarieven en de uitkomsten daarvan. De opbouw is als volgt: 

 Toetsing van de kosten aan wettelijke bepalingen 
 Toetsing van de tarieven aan wettelijke bepalingen 
 Overkoepelende toetsen 

 

5.1 Toetsing van de kosten aan wettelijke bepalingen  
In deze paragraaf zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: 

1. De totstandkoming van de begroting (5.1.1); 
2. Toerekening kosten ander water dan drinkwater (5.1.2.); 
3. De hoogte van de vermogenskosten (5.1.3). 

 
5.1.1 Totstandkoming van de begroting 
5.1.1.1 Aansluiting bedrijfsbegroting met kostprijsmodel 

 
Uit artikel 12, eerste lid van de Drinkwaterwet volgt dat uit de begroting van het drinkwaterbedrijf moet 
blijken op welke wijze de kosten in de tarieven zijn verwerkt.  
 
WML hanteert een kostprijsmodel (zie paragraaf 4.3 voor nadere toelichting) om uit de 
concernbegroting de kosten voor enkel de drinkwatertaken te destilleren. Het kostprijsmodel vormt 
daarmee de basis voor de totstandkoming van de tarieven van het drinkwaterbedrijf. De ACM acht de 
aansluiting tussen de kosten uit het kostprijsmodel met de begroting zoals goedgekeurd door de 
directie en Raad van Commissarissen van WML hierbij essentieel. De begroting van WML geeft 
namelijk onder meer inzage in de verwachte opbrengsten, kosten en het resultaat. Als deze 
aansluiting er niet is, kan de ACM niet zien op welke wijze de kosten in de tarieven zijn verwerkt. 
 
WML stelt haar begroting op concernniveau op. De concernbegroting omvat primair alle taken en 
activiteiten van het drinkwaterbedrijf (zowel drinkwatertaken als overige taken en activiteiten).  
 
WML heeft de concernbegroting met totale kosten van € 102.999.831 één-op-één overgenomen in het 
kostprijsmodel. Vervolgens worden er enkele correcties toegepast op deze begroting zodat de tarieven 
op de juiste kostenbasis worden gebaseerd.  
 
Tabel 1 Aansluiting concernbegroting WML en het kostprijsmodel (bedragen in miljoenen euro’s) 

  Bedragen Totaal 
Begroting 2019   103,00 

Correcties t.b.v. kostprijsmodel    
Interne geactiveerde uren secundaire afdelingen      -0,55    

Interne geactiveerde uren primaire afdelingen  -3,45    

Opbrengsten auto's       -0,16    

Totale correcties                     -4,16  

Totale kosten kostprijsmodel toewijsbaar aan activiteiten                     98,84  
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De ACM stelt vast dat de aansluiting tussen de concernbegroting en de kosten in het kostprijsmodel bij 
WML zichtbaar is vastgelegd, en dat deze aansluiting achteraf op grond van de begroting is te maken. 
Het kostprijsmodel is dus gebaseerd op een raming van de kosten (begroting). 
 
De ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 12, eerste lid van de Drinkwaterwet. 
 
5.1.2 Toerekening kosten ander water dan drinkwater 

5.1.2.1 Ander water dan drinkwater 

Artikel 10, vierde lid van het Drinkwaterbesluit vereist dat het door het drinkwaterbedrijf gepubliceerde 
tarievenoverzicht inzicht verschaft in de wijze waarop kosten voor levering van ander water dan 
drinkwater10 worden toegerekend. 
 
WML is per 1 januari 2018 gestart met levering van ander water (hierna: proceswater) aan haar 
dochteronderneming ‘Proceswater Limburg BV’ (PWL). Voor de achtergrond en aanleiding van het 
starten van levering van ander water dan drinkwater verwijst de ACM naar haar advies over de 
totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 van WML.  
 
De ACM is van mening dat een drinkwaterbedrijf op basis van de bestemming van het water een 
onderscheid mag maken tussen het leveren van drinkwater en het leveren van ander water dan 
drinkwater. In de memorie van toelichting bij de Drinkwaterwet is de voorwaarde opgenomen dat 
marktwerking, waarvan sprake is bij het leveren van water aan niet gebonden klanten, geen nadelige 
gevolgen mag hebben voor de gebonden klant. In het kader van toezicht op de totstandkoming van de 
drinkwatertarieven is de kostentoerekening aan drinkwater enerzijds en proceswater anderzijds van 
belang. Immers alleen de kosten die betrekking hebben op drinkwater mogen in de drinkwatertarieven 
worden verwerkt. De ACM merkt op dat de keuzes en uitgangspunten die WML hanteert in het kader 
van de kostentoerekening daarom erg belangrijk zijn.  
 
WML geeft aan dat klanten in aanmerking komen voor de levering van proceswater wanneer zij aan de 
volgende vereisten voldoen: 
1. De klant heeft een aansluiting bij WML;  
2. Het totale jaarverbruik van de klant is minimaal 3.500 m3 water, en  
3. Het water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor industriële toepassingen (niet bestemd of mede 

bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke 
doeleinden).  

 
Voor het bepalen van de omvang van de afname van proceswater van haar klanten, vermindert WML 
het totale geschatte waterverbruik van proceswaterklanten (bekend op basis van historische 
gegevens) met het geschatte drinkwaterverbruik van een gemiddelde klant. De inschatting van het 
drinkwatergebruik is gebaseerd op basis van klantgegevens, zoals het aantal medewerkers bij de 
betreffende gebruiker. WML geeft aan dat zij dit drinkwaterdeel onveranderd zal blijven leveren. 
 
Concreet betekent dit dat WML een uitsplitsing maakt in de kosten voor waterlevering voor enerzijds 
drinkwater (WML) en anderzijds proceswater (PWL). Dit onderscheid maakt WML door het totaal van 
de aan waterlevering toegewezen kosten te splitsen in direct toewijsbare kosten en kostenposten met 
                                                        
10 De drinkwaterwet omschrijft drinkwater als: “Water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te 

bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van 

leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers.” 
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een aparte kostentoewijzing. Het grootste deel van de aan het variabel tarief toegewezen kosten (te 
weten: € 30.865.757) worden naar rato (op basis van het aantal m3 water) aan proceswater en 
drinkwater toegewezen.  
 
Bij de toetsing van de drinkwatertarieven 2018 heeft de ACM geconstateerd dat de wijze van 
kostentoerekening die WML hanteerde onvoldoende borging gaf om te voorkomen dat afnemers van 
drinkwater betalen voor kosten die gemaakt worden voor afnemers van proceswater. 
 
WML heeft met terugwerkende kracht een aantal aanpassingen aangebracht in de wijze waarop zij 
kosten toerekent aan proceswater, namelijk: 

1. De correctie op de toewijzing van de kosten van het meetprogramma vervalt; 
2. De onthardingskosten worden toegewezen op basis van de daadwerkelijke verhouding 

van onthard proceswater ten opzichte van onthard drinkwater; 
3. In het vastrecht is onderscheid gemaakt naar een proceswaterdeel en een 

drinkwaterdeel. 
 
De ACM is van mening dat deze aanpassingen er aan bijdragen dat enkel de kosten die gemaakt 
worden voor drinkwaterklanten doorberekend worden in het drinkwatertarief.  
 
Naast de onthardingskosten geldt ook voor de overheadkosten en de verkoopkosten een aparte 
toewijzing. Voor de overheadkosten geldt dat WML deze op basis van een vuistregel verdeelt in 
aandeelhouderskosten en concerndiensten. Deze werkwijze is gelijk aan de toewijzing die WML 
voorgaand jaar heeft toegepast. Hierbij stelt zij dat aandeelhouderskosten niet in de kostprijs voor de 
levering van proceswater verwerkt dienen te worden aangezien de activiteiten die aan deze kosten ten 
grondslag liggen geen economische of commerciële waarde toevoegen aan de concerndiensten van 
de dochteronderneming. De ACM heeft in de toetsing van de drinkwatertarieven 2018 aangegeven op 
basis van de door WML gegeven toelichting geen aanleiding te zien om aan te nemen dat deze kosten 
niet noodzakelijk zijn voor PWL. WML heeft toegezegd in 2019 een onderzoek uit te voeren naar de 
toewijzing van de overheadkosten. De uitwerking hiervan wordt beoordeeld bij de totstandkoming van 
de drinkwatertarieven 2020. 
  
De verkoopkosten worden toegewezen aan drinkwater en proceswater op basis van het aantal 
aansluitingen. De ACM heeft voorgaand jaar geconstateerd dat een toewijzing op basis van het aantal 
aansluiting objectief is, maar dat de uitkomst van de kostentoewijzing niet reëel lijkt. WML heeft hierbij 
aangegeven dat alle meerkosten die worden gemaakt voor proceswaterklanten boven de begrote 
kosten, ook worden toegerekend aan PWL. Het kostprijsmodel biedt geen inzicht in deze correctie. 
WML heeft in haar reactie op de conceptrapportage aangegeven in het kostprijsmodel 2020 en de 
bijbehorende onderbouwing expliciet te rapporteren over deze correctie. 
 
WML komt met deze kostentoewijzing tot een lagere kostprijs voor proceswater dan voor drinkwater. 
De ACM heeft eerder vastgesteld dat proceswater en drinkwater in de basis dezelfde producten zijn en 
om die reden in grote mate homogeen zijn. Met name voor de directe kosten maakt het per kubieke 
meter kostprijstechnisch niet veel uit in welke hoeveelheid een klant water af neemt. Voor een aantal 
(indirecte) kostenposten geldt dat er wel differentiatie mogelijk is. Deze differentiatiemogelijkheden 
worden met name veroorzaakt door het verschil in afname en aantal klanten tussen proceswater en 
drinkwater.  
 
Enkele andere drinkwaterbedrijven maken onderscheid in de kostprijs van de levering van water aan 
klein- en grootverbruikers. De drinkwaterbedrijven hanteren verschillende uitgangspunten om kosten 
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voor de levering van water toe te rekenen aan de specifieke tariefcategorieën. Binnen de 
drinkwatersector worden verschillende verklaringen gegeven voor het al dan niet toerekenen van 
bepaalde kosten voor het leveren van water aan klein- of grootverbruikers. Bij deze verklaringen 
worden argumenten gebruikt die tegenstrijdig lijken. Het gevolg hiervan is dat er grote verschillen 
zitten in de verhouding tussen de kostprijs voor klein- en grootverbruikers van de verschillende 
drinkwaterbedrijven. De ACM is op basis van de beschikbare informatie van mening dat niet al deze 
verklaringen juist kunnen zijn. De ACM adviseert de ILT om de sector de gelegenheid te geven deze 
verschillen te rechtvaardigen of de uitgangspunten te uniformeren. 
 
WML heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij de kosten van proceswater toerekent aan deze klanten. De 
huidige kostensplitsing is volgens de ACM niet geheel in lijn met artikel 10, vierde lid van de 
Drinkwaterwet en artikel 8, eerste lid van het Drinkwaterbesluit.  
 
5.1.3 Vermogenskosten 
5.1.3.1 Waardering historische kostprijs 

Uit artikel 11, vierde lid, van de Drinkwaterwet volgt dat het drinkwaterbedrijf als grondslag voor het 
berekenen van de vermogenskosten de materiële vaste activa moet waarderen tegen de historische 
kostprijs. 
 
WML heeft in het kostprijsmodel de omvang van de activa opgenomen. De ACM constateert in de 
jaarrekening11 van WML dat zij de materiële vaste activa waardeert tegen historische kostprijs. 
 
Tevens constateert de ACM dat de omvang van de materiële vaste activa die WML rapporteert in het 
kostprijsmodel in lijn ligt met de waarde zoals opgenomen in de jaarrekening. WML heeft tevens een 
verloopstaat opgenomen waaruit blijkt hoe zij uit de activawaarde per 31 december 2017 komt tot de 
activawaarde die in het kostprijsmodel wordt gebruikt. 
 
De ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 11, vierde lid van de Drinkwaterwet.  
 
5.1.3.2 Toerekening kosten van activa  

Uit artikel 11, derde lid, van de Drinkwaterwet volgt dat het drinkwaterbedrijf de kosten van materiële 
vaste activa dient toe te rekenen op basis van afschrijvingsmethoden en –termijnen die volgens 
algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes zijn bepaald. Dit heeft als doel om de kosten van 
activa te kunnen verdelen naar het relatieve gebruik (de inzet) van het actief voor een bepaalde 
activiteit. Hierbij is onderscheid te maken naar activa die eenduidig voor één activiteit worden ingezet 
(enkelvoudig) en activa die voor meerdere activiteiten (meervoudig) worden ingezet (bijvoorbeeld het 
hoofdkantoor van het drinkwaterbedrijf). In het geval van meervoudige inzet zal het drinkwaterbedrijf 
toe moeten lichten hoe zij vanuit de totale activa een verdeling hebben gemaakt van zowel de 
activawaarde als de bijbehorende afschrijvingskosten. 
 
De ACM verwacht tevens een logisch verband tussen afschrijvingskosten en activa; als 
afschrijvingskosten zijn toegewezen aan een activiteit, verwacht de ACM ook dat activa zijn 
toegewezen aan die activiteit, en omgekeerd. Onderstaande tabel bevat de afschrijvingen en activa 
van WML zoals opgenomen in het kostprijsmodel. 
  

                                                        
11 WML jaarverslag 2017, toelichting behorende tot de jaarrekening 2017 (pagina 21). 
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Tabel 2 Afschrijvingskosten en activa per activiteit (bedragen in euro’s ) 

Activiteit  Afschrijvingskosten (A) Activawaarde (B)* Procentueel (= A/B) 
 Drinkwatertaken 27.168.921  576.720.211  4,7% 
 Overig wettelijke activiteiten 214.307  4.549.147  4,7% 
 Buitenland (1% regeling) -   -   0,0% 
 Niet wettelijke taken 532.646  12.245.230  4,3% 
 Totaal 27.915.874  593.514.587  4,7% 

  WML heeft toegelicht hoe de afschrijvingskosten over de verschillende activiteiten worden verdeeld. 
WML heeft per kostenplaats inzichtelijk gemaakt of de bijbehorende activa een enkelvoudige- of een 
meervoudige inzet heeft. WML geeft aan dat 82,6% van de totale activawaarde een enkelvoudige inzet 
kent en 17,4% een meervoudige inzet. Activa met een meervoudige inzet en de bijbehorende 
afschrijvingskosten worden op basis van een verdeelsleutel toegewezen aan de primaire 
prestatiesoorten. Deze verdeelsleutel is vastgesteld op basis van de verhouding tussen de totale 
directe kosten per prestatiesoort ten opzichte van de totale directe kosten. 
 
Na deze verdeling resteren de afschrijvingskosten voor drinkwatertaken, overige wettelijke activiteiten 
en buitenland. ACM constateert dat WML zowel afschrijvingskosten als materiële activa toerekent aan 
de niet-wettelijke taken. Ten aanzien van de afschrijvingsmethoden en –termijnen licht WML toe dat de 
immateriële en materiële vaste activa vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven worden 
over de verwachte economische levensduur volgens de lineaire methode.  
 
ACM heeft kunnen vaststellen dat WML de kosten van activa toerekent op basis van algemeen 
aanvaarde bedrijfseconomische principes. ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 11, derde 
lid, van de Drinkwaterwet. 
 
5.1.3.3 Activawaarde is gemiddelde van begrote totaal 

Uit artikel 6, tweede lid, van de Drinkwaterregeling volgt dat het drinkwaterbedrijf de activawaarde 
moet berekenen als het gemiddelde van de activawaarde per 1 januari en 31 december van het jaar 
waarvoor de toegestane vermogenskosten worden berekend. De liquide middelen worden niet tot de 
activawaarde gerekend.  
 
WML begroot de gemiddelde activa waarde voor drinkwateractiviteiten voor 2019 op € 593,5 miljoen. 
Op 1 januari verwacht WML een waarde van € 588,9 mln en op 31 december een waarde van € 598,2 
mln. De ACM constateert dat WML in het kostprijsmodel de activawaarde inderdaad op grond van 
bovenstaande rekenregels heeft berekend.  
 
De ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 6, tweede lid, van de Drinkwaterregeling. 
 
5.1.3.4 Kosten buitenlandse activiteiten (1% regeling) 

Uit artikel 8, tweede lid, van het Drinkwaterbesluit volgt dat de kosten voor bevordering van een goede 
drinkwatervoorziening in het buitenland maximaal 1% mogen bedragen van de geraamde omzet van 
de drinkwatertaken. Het drinkwaterbedrijf dient hiervoor toe te lichten welke kostensoorten worden 
toegewezen aan de buitenlandactiviteiten en welke activa toezien op de buitenlandactiviteiten 
(inclusief activawaarde en omvang afschrijvingskosten). 
 
In het kostprijsmodel geeft WML € 520.000 aan kosten op ter bevordering van goede 
drinkwatervoorziening in het buitenland. De omzet voor drinkwatertaken heeft WML begroot op 
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€ 97.355.921 waarmee de kosten voor buitenlandse activiteiten 0,53% bedragen van de geraamde 
omzet van de drinkwatertaken. 
 
De ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 8, tweede lid, van het Drinkwaterbesluit. 
 
5.1.3.5 Begrote vermogenskosten bedragen niet meer dan vastgestelde WACC 

Uit artikel 11, tweede lid Drinkwaterwet en artikel 6, eerste lid, van de Drinkwaterregeling volgt dat het 
drinkwaterbedrijf de vastgestelde vermogenskostenvergoeding niet mag overschrijden.12 De 
vermogenskostenvergoeding is bedoeld om een redelijk rendement te behalen op de drinkwatertaken 
zoals bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid van de Drinkwaterwet. 
 
Uit artikel 8, derde lid, van het Drinkwaterbesluit volgt dat de kosten ter bevordering van goede 
drinkwatervoorziening in het buitenland in mindering worden gebracht op de toegestane 
vermogenskostenvergoeding. Concreet betekent dit dat een drinkwaterbedrijf de keuze maakt tussen 
(i) het rendement volledig zelf behouden of uitkeren aan de aandeelhouder(s) of (ii) een deel van haar 
rendement inzetten ten behoeve van het stimuleren van drinkwatervoorziening in het buitenland.  
 
De maximaal toegestane vermogenskostenvergoeding voor de periode 2018 en 2019 bedraagt 
3,4%.13 Op grond van de door WML geïdentificeerde activawaarde voor drinkwatertaken14 betekent dit 
een vermogenskostenvergoeding van maximaal € 19,6 miljoen.15 Uit het kostprijsmodel van WML blijkt 
dat de begrote vermogenskosten voor drinkwatertaken in 2019 € 12,2 miljoen bedragen. Hiermee zijn 
de begrote vermogenskosten lager dan de maximaal toegestane vermogenskosten.  
 
De ACM stelt dat WML in lijn handelt met artikel 11, tweede lid Drinkwaterwet, artikel 6, eerste lid van 
de Drinkwaterregeling en artikel 8, derde lid van het Drinkwaterbesluit.  
 
5.1.3.6 Compensatie positief verschil gerealiseerde en toegestane vermogenskosten 

Uit artikel 12, tweede en derde lid, van de Drinkwaterwet volgt dat het drinkwaterbedrijf een toets moet 
uitvoeren op de gerealiseerde vermogenskosten om vast te stellen of sprake is van een overschrijding 
van de toegestane vermogenskosten. Het drinkwaterbedrijf legt dit vast in een verslag vergezeld van 
een goedkeurende verklaring van een registeraccountant. Indien uit dit verslag blijkt dat er sprake is 
van een overschrijding dient het drinkwaterbedrijf dit te compenseren in de tarieven voor het jaar t+2.  
 
Uit dit verslag blijkt dat er geen overschrijding was van de toegestane vermogenskosten in 2017. De 
ACM heeft op basis van dit verslag berekend dat de gerealiseerde vermogenskosten 3,6% bedraagt16, 
terwijl de toegestane vermogenskostenvergoeding in 2017 4,2% was.17  

                                                        
12 Dit betekent dat het drinkwaterbedrijf ten hoogste de geldende gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (hierna: 

WACC) mag hanteren. De WACC is het quotiënt van de vermogenskosten en de gemiddelde waarde van de activa. 
13 Zie brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu, kenmerk: IENM/BSK-2017/216061 
14 De ACM heeft deze toets binnen de gerichte toetsing bij de overige drinkwaterbedrijfen enkel op het deel 

rinkwaterlevering uitgevoerd. Vanwege de inrichting van het kostprijsmodel van WML is het niet mogelijk om enkel de aan 

drinkwaterlevering gerelateerde kosten opbrengsten mee te nemen, zonder de toets op kostensplitsing uit te voeren. Om 

deze reden voert de ACM deze toets uit op de activiteiten die door WML als drinkwatertaken zijn geclassificeert. 
15 De gemiddelde activawaarde voor drinkwatertaken in het kostprijsmodel van WML bedraagt € 576,7 miljoen. 
16 (Vermogenskosten (€ 20 mln) + buitenlandkosten (€ 0,5 mln)) / gemiddelde activawaarde (576,2) 
17 Zie brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu, kenmerk: IENM/BSK-2015/203899. 
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De ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 12, derde lid, van de Drinkwaterwet. 
 

5.2 Toetsing van de tarieven aan wettelijke bepalingen 
In deze paragraaf zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: 

1. Of WML niet discriminerende tarieven hanteert die op een transparante en op kosten 
gebaseerde wijze onderbouwd zijn (5.2.1); 

 
5.2.1 Niet discriminerende tarieven 
Artikel 11, eerste lid van de Drinkwaterwet volgt dat drinkwatertarieven niet discriminerend behoren te 
zijn. Aan de eis van niet discriminerende tarieven wordt ten minste voldaan als voor gelijke gevallen 
gelijke tarieven gerekend worden. Dit houdt in dat er een objectief verschil moet bestaan tussen 
afnemersgroepen om een ander tarief te rechtvaardigen. 
 
Uit de tariefgroepen die WML vanaf 2019 hanteert voor drinkwaterlevering blijkt dat er een objectieve 
grondslag is bij het onderscheid dat wordt gemaakt tussen verschillende afnemers en daarbij 
behorende tarieven. In het verleden heeft WML verschillende variabele tarieven gehanteerd, namelijk 
een standaard variabel tarief en verschillende gedifferentieerde variabele tarieven. De standaard 
variabele tarieven zijn gerelateerd aan het verbruik van de afnemer. WML heeft de gedifferentieerde 
variabele tarieven in 2005 geïntroduceerd. De in het kostprijsmodel weergegeven gedifferentieerde 
variabele tarieven zijn een gewogen gemiddelde van de tarieven die WML in rekening brengt bij 
verschillende afnemers. WML rekent hierbij dus verschillende tarieven voor afnemers die in eenzelfde 
categorie vallen. WML geeft aan dat deze tarieven zijn ontstaan in een poging dalende afzet te 
compenseren en optimaler gebruik te maken van de infrastructuur. De ACM heeft in 2016 en 2017 
echter geoordeeld dat deze verklaring geen objectieve onderbouwing is voor het maken van een 
onderscheid.  
 
WML geeft aan dat zij er naar streeft de gedifferentieerde tarieven zo snel als mogelijk te beëindigen. 
Dit houdt het volgende in: 

1. WML sluit geen nieuwe contracten met een gedifferentieerd tarief meer af; 
2. WML wijzigt de tarieven van bestaande afnemers met een gedifferentieerd tarief waarbij het 

contract afloopt; 
3. WML spant zich in om de bestaande gedifferentieerde tarieven te wijzingen bij afnemers 

waarbij het contract nog niet afloopt, maar is hierbij gebonden aan medewerking van 
desbetreffende afnemer. 

 
Hoewel de huidige situatie nog niet volledig in lijn is met de bepaling in artikel 11, eerste lid van de 
Drinkwaterwet heeft de ACM begrip voor het niet onmiddellijk eenzijdig kunnen wijzigen van 
langlopende contracten. 
 
De ACM stelt vast dat de drinkwatertarieven van WML, met uitzondering van bestaande contracten 
waarin gedifferentieerde tarieven zijn afgesproken, in lijn zijn met artikel 11, eerste lid van de 
Drinkwaterwet.  
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5.3 Overkoepelende toetsen  
In deze paragraaf zullen de volgende onderwerpen worden behandeld of WML een tarievenoverzicht 
publiceert in overeenstemming met de tarieven opgenomen in het kostprijsmodel (4.3.1).  
 
5.3.1 Publicatie van het tarievenoverzicht 
Volgens artikel 10, tweede lid van het Drinkwaterbesluit moet het drinkwaterbedrijf jaarlijks voor 1 
december een overzicht publiceren van haar tarieven.  
 
De ACM heeft vastgesteld dat WML haar vastrecht, variabele tarieven en aansluittarieven heeft 
gepubliceerd. De ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 10, tweede lid van het 
Drinkwaterbesluit.   
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6 Conclusie WML 
 
De ACM heeft in 2018 geconcludeerd dat WML de totstandkoming van haar drinkwatertarieven op een 
transparante wijze heeft gepresenteerd. Vanwege de risicogerichte toetsing van de tarieven 2019 is de 
ACM enkel in staat om een conclusie te trekken op de specifieke toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd.  
  
Uit de toetsen die de ACM heeft verricht is gebleken dat WML grotendeels handelt overeenkomstig de 
Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. 
 
De begroting van WML geeft inzage in de verwachte opbrengsten, kosten en het verwachte resultaat. 
Uit het kostprijsmodel en bijbehorende toelichting blijkt op welke wijze de bedrijfsbegroting aansluit op 
de begroting zoals opgenomen in het kostprijsmodel. 
  
Uit de jaarrekening en het kostprijsmodel van WML blijkt dat zij haar activa tegen historische kostprijs 
waardeert en de kosten van activa op basis van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes 
toerekent. De kosten die WML begroot voor drinkwatervoorziening in het buitenland bedragen niet 
meer dan 1% van de geraamde omzet uit drinkwatertaken. De vermogenskosten die WML begroot 
bedragen niet meer dan de maximaal toegestane vermogenskostenvergoeding. De ACM constateert 
dat de gerealiseerde vermogenskosten van WML in 2017 de maximaal toegestane 
vermogenskostenvergoeding in 2017 niet overschrijden. 
 
De ACM merkt op dat de drinkwaterbedrijven verschillende uitgangspunten hanteren om kosten voor 
de levering van water toe te rekenen aan de specifieke tariefcategorieën. Binnen de drinkwatersector 
worden er voor het leveren van water tegenstrijdige argumenten gebruikt voor het al dan niet 
toerekenen van bepaalde kosten aan klein- of grootverbruikers. De ACM adviseert de ILT om de 
sector de gelegenheid te geven deze verschillen te rechtvaardigen of de uitgangspunten te 
uniformeren. 
 
Uit de tariefgroepen die WML hanteert voor drinkwaterlevering blijkt dat er een objectieve grondslag is 
bij het onderscheid dat wordt gemaakt tussen verschillende afnemers en daarbij behorende tarieven. 
De ACM heeft vastgesteld dat WML haar vastrecht, variabele tarieven en aansluittarieven heeft 
gepubliceerd.  
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Bijlage 1 – Relevante artikelen wet- en regelgeving 

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. 
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2. De activawaarde, bedoeld in het eerste lid, is het gemiddelde van het begrote totaal van de activa 
per 1 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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Bijlage 2 – Overzicht tarieven voor vastrecht en variabel 

Tabel 3 Vastrecht WML 2019 
 

 

 

Aansluitcategorie  Aantal 
afnemers 

 Kostprijs in 
EUR 

 Marge in 
procenten 

 Tarief in 
EUR 

 Opbrengst in 
EUR 

1,5 527.198 € 75 3,8% € 77 € 40.821.862 
2,5 15.496 € 144 5,0% € 152 € 2.349.301 

4 203 € 272 10,2% € 299 € 60.734 
5 514 € 368 10,0% € 405 € 208.175 

6,5 681 € 528 10,0% € 581 € 395.730 
10 588 € 959 9,4% € 1.050 € 617.422 
15 108 € 1.687 9,4% € 1.845 € 199.259 
20 121 € 2.519 9,6% € 2.760 € 333.970 
25 18 € 3.440 9,7% € 3.775 € 67.949 
30 23 € 4.438 9,5% € 4.860 € 111.779 
40 10 € 6.636 9,7% € 7.280 € 72.800 
50 4 € 9.066 9,8% € 9.950 € 39.800 
60 2 € 11.700 9,7% € 12.840 € 25.679 
70 3 € 14.076 9,9% € 15.470 € 46.411 
80 1 € 16.521 9,9% € 18.160 € 18.160 

100 1 € 21.591 9,8% € 23.700 € 23.700 
      € 45.392.731 

 

 

 

Tabel 4 Variabele tarieven WML 2019 

Verbruikscategorie 
 Verbruik   Kostprijs in 

EUR 
 Marge in 
procenten 

 Tarief in 
EUR 

 Opbrengst in 
EUR  in m3 

Waterverbruik basistarief 66.523.969 € 0,67 2,3% € 0,69 € 45.675.256 
Waterverbruik 
gedifferentieerd tarief 

2.153.830 € 0,67 0,0% € 0,67 € 1.446.049 

          € 47.121.305 
 
 
 
 

 


	Structuurbladwijzers
	Part
	Figuur 1 Vereenvoudigde weergave werking kostprijsmodel 
	1 Management samenvatting
	1 Management samenvatting
	 

	De ACM geeft in dit rapport een advies aan de ILT over de drinkwatertarieven 2019 van WML. De Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling vormen het wettelijk kader voor het toezicht op de tarieven die drinkwaterbedrijven in rekening brengen voor de beschikbaarstelling en levering van drinkwater. De ACM beschrijft in hoofdstuk 2 de relevante artikelen. 
	 
	Met dit rapport geeft de ACM invulling aan haar taak zoals bedoeld in artikel 7, tweede lid van de Drinkwaterregeling. In het kader van het toezicht op de totstandkoming van de drinkwatertarieven geldt dat twee elementen van belang zijn. 
	 Toetsing van de drinkwaterkosten;  
	 Toetsing van de drinkwaterkosten;  
	 Toetsing van de drinkwaterkosten;  

	 Toetsing van de drinkwatertarieven. 
	 Toetsing van de drinkwatertarieven. 


	 
	Ten aanzien van de kosten is het van belang dat een drinkwaterbedrijf alleen kosten raamt voor drinkwatertaken zoals bedoeld in de wet. Dit moet blijken uit een transparante toerekening van de kosten van een drinkwaterbedrijf aan drinkwatertaken en niet-drinkwatertaken. Wanneer de kostentoerekening niet op een correcte wijze plaatsvindt, kan dit leiden tot kruissubsidies en daarmee tot te hoge of te lage drinkwatertarieven. De ACM acht het van groot belang dat het drinkwaterbedrijf transparant is in de keuz
	 
	Ten aanzien van de tarieven is het van belang dat met de tarieven niet meer inkomsten worden behaald dan de geraamde kosten (inclusief een redelijk rendement), de zogenaamde toets van kostendekkendheid op totaalniveau. Daarnaast is het van belang dat de opbouw van de tarieven transparant is en dat de tarieven in redelijke verhouding staan tot de kosten. Dit betekent dat de drinkwaterbedrijven duidelijk moeten maken hoe de tarieven voor vastrecht en de levering van drinkwater tot stand komen uit de onderligg
	 
	Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte toetsing op de tarieven 2019 uit te voeren. Deze selectie bevat de toetsen waar in de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Daarnaast bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren. In paragraaf 4.2 is opgenomen welke toetsen de ACM heeft uitgevoerd. 
	 
	Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte toetsing op de tarieven 2019 uit te voeren. Deze selectie bevat de toetsen waar in de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Daarnaast bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren. In paragraaf 4.2 is opgenomen welke toetsen de ACM heeft uitgevoerd. 
	 
	Een uitzondering op bovenstaande criteria is de toets op artikel 8, eerste lid van het Drinkwaterbesluit1, ondanks de verbetermogelijkheden die hierbij zijn geconstateerd wordt deze toets in deze toetsingsronde niet uitgevoerd. De reden hiervoor is dat de drinkwaterbedrijven geen gelegenheid hebben gehad om de classificatie van hun activiteiten te toetsen aan de door de ILT opgestelde classificatie.  
	1 Uit artikel 8, eerste lid van het Drinkwaterbesluit volgt dat een drinkwaterbedrijf uitsluitend de kosten die betrekking hebben op de wettelijke taken zoals vermeld in artikel 7, eerste en tweede lid van de Drinkwaterwet mag doorberekenen in de drinkwatertarieven. 
	1 Uit artikel 8, eerste lid van het Drinkwaterbesluit volgt dat een drinkwaterbedrijf uitsluitend de kosten die betrekking hebben op de wettelijke taken zoals vermeld in artikel 7, eerste en tweede lid van de Drinkwaterwet mag doorberekenen in de drinkwatertarieven. 

	 
	Naast deze verbetermogelijkheden heeft de ACM in 2018 geconstateerd dat de invulling die WML heeft gegeven aan de kostensplitsing tussen drinkwater en het leveren van ander water onvoldoende waarborgt dat enkel de kosten voor drinkwater worden gedekt door de drinkwatertarieven.  
	 
	Vanwege de risicogerichte toetsing van de tarieven 2019 is de ACM enkel in staat om een conclusie te trekken op de specifieke toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd. De ACM geeft hieronder voor WML voor tariefjaar 2019 de belangrijkste conclusies weer. 
	 
	Uit de toetsen die de ACM heeft verricht is gebleken dat WML grotendeels handelt overeenkomstig de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. 
	 
	De ACM merkt op dat de drinkwaterbedrijven verschillende uitgangspunten hanteren om kosten voor de levering van water toe te rekenen aan de specifieke tariefcategorieën. Binnen de drinkwatersector worden er tegenstrijdige verklaringen gegeven voor het al dan niet toerekenen van bepaalde kosten voor het leveren van water aan klein- of grootverbruikers. De ACM adviseert de ILT om de sector de gelegenheid te geven deze verschillen te rechtvaardigen of de uitgangspunten te uniformeren. 
	 
	 
	  
	Inhoudsopgave 
	 
	 
	1
	1
	1
	 
	Management samenvatting
	 
	2

	 

	2
	2
	2
	 
	Inleiding
	 
	5

	 

	3
	3
	3
	 
	Context
	 
	6

	 

	3.1
	3.1
	3.1
	 
	Doelstelling tarieftoezicht
	 
	6

	 

	3.2
	3.2
	3.2
	 
	Wettelijke context advies van de ACM
	 
	6

	 

	4
	4
	4
	 
	Toetsingskader van drinkwatertarieven
	 
	8

	 

	4.1
	4.1
	4.1
	 
	Gerichte toetsing tarieven 2019
	 
	8

	 

	4.2
	4.2
	4.2
	 
	Inhoudelijke toetsing
	 
	9

	 

	4.3
	4.3
	4.3
	 
	Besc
	hrijving kostprijsmodel
	 
	10

	 

	4.4
	4.4
	4.4
	 
	Betrokken informatie en proces
	 
	12

	 

	5
	5
	5
	 
	Totstandkoming van de drinkwatertarieven van WML
	 
	13

	 

	5.1
	5.1
	5.1
	 
	Toetsing van de kosten aan wettelijke bepalingen
	 
	13

	 

	5.1.1
	5.1.1
	5.1.1
	 
	Totstandkoming van de begroting
	 
	13

	 

	5.1.2
	5.1.2
	5.1.2
	 
	Toerekening kosten ander water dan drinkwater
	 
	14

	 

	5.1.3
	5.1.3
	5.1.3
	 
	Vermogenskosten
	 
	16

	 

	5.2
	5.2
	5.2
	 
	Toetsing van de tarieven aan wettelijke bepalingen
	 
	19

	 

	5.2.1
	5.2.1
	5.2.1
	 
	Niet discriminerende tarieven
	 
	19

	 

	5.3
	5.3
	5.3
	 
	Overkoepelende toetsen
	 
	20

	 

	5.3.1
	5.3.1
	5.3.1
	 
	Publicatie van het tarievenoverzicht
	 
	20

	 

	6
	6
	6
	 
	Conclusie WML
	 
	21

	 

	Bijlage 1 – Relevante artikelen wet- en regelgeving 22
	Bijlage 1 – Relevante artikelen wet- en regelgeving 22
	Bijlage 1 – Relevante artikelen wet- en regelgeving 22

	 

	Bijlage 2 – Overzicht tarieven voor vastrecht en variabel 25
	Bijlage 2 – Overzicht tarieven voor vastrecht en variabel 25
	Bijlage 2 – Overzicht tarieven voor vastrecht en variabel 25

	 

	 

	  
	2 Inleiding
	2 Inleiding
	 

	De Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ACM) heeft op grond van het wettelijk kader (paragraaf 2.2) een adviserende taak aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: de ILT) ten aanzien van de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ACM heeft in de afgelopen jaren beoordeeld in hoeverre de totstandkoming van de drinkwatertarieven bij de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.  
	 
	De drinkwatertarieven dienen op transparante wijze tot stand te komen, non-discriminatoir te zijn en de relevante kosten voor drinkwatertaken te dekken. In 2016 was de belangrijkste bevinding dat – ondanks de introductie van een kostprijsmodel dat informatie bevat over de opbouw van de tarieven en van de kosten van drinkwater – op een aantal punten onvoldoende sprake was van transparantie.2 Transparantie is van belang omdat de consument – als gebonden afnemer – beschermd dient te worden tegen de monopoliepo
	2 Brief van ACM aan de ILT van 21 november 2016 met ACM kenmerk 2016206945 
	2 Brief van ACM aan de ILT van 21 november 2016 met ACM kenmerk 2016206945 

	 
	Deze rapportage bevat het advies over de tarieven van het tariefjaar 2019 van drinkwaterbedrijf WML. De ACM heeft zich daarbij gebaseerd op de informatie die de ILT heeft ontvangen van WML.  
	 
	Leeswijzer 
	In hoofdstuk 3 beschrijft de ACM de context van dit advies, waaronder het juridisch kader. Deze context is uitgewerkt in een concreet toetsingskader (hoofdstuk 4), hierin is ook de achtergrond van de gerichte toetsing beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de inhoudelijke beoordeling van de tarieven 2019 van WML beschreven. De ACM vat haar oordeel over de tarieven samen in hoofdstuk 6.  
	3 Context 
	3 Context 
	 

	In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de wettelijke context waarbinnen de toetsing van de tarieven heeft plaatsgevonden. Hieronder vallen onder meer de doelstelling van het tarieftoezicht, de adviesrol van de ACM en een overzicht van de relevante wetsartikelen. 
	3.1 Doelstelling tarieftoezicht 
	De centrale doelstelling van de drinkwaterwetgeving is de bevordering van de volksgezondheid door de voorziening van drinkwater aan alle consumenten op een maatschappelijk verantwoorde wijze te waarborgen.3 De wetgever heeft beoogd met de Drinkwaterwet de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de drinkwaterbedrijven te leggen. De rol van de rijksoverheid daarbij is toezichthoudend, voorwaardenscheppend en kaderstellend.4 
	3 Tweede Kamer, 2006-2007, 30 895, nr. 3 (MvT) p. 5. 
	3 Tweede Kamer, 2006-2007, 30 895, nr. 3 (MvT) p. 5. 
	4 Tweede Kamer, 2006-2007, 30 895, nr. 3 (MvT) p. 5. 
	5 Tweede Kamer, 2006-2007, 30 895, nr. 3 (MvT), p. 30. En: Eerste Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 30 895, D (MvA), p. 16/17.  
	6 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 895, nr. 18 (Amendement Jansen) en Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 895, nr. 25 (Amendement Van der Staaij). 

	 
	De genoemde centrale doelstelling vertaalt zich in een aantal meer concrete belangen, die met de Drinkwaterwet worden gewaarborgd: 
	1. het belang van een goede kwaliteit van het drinkwater; 
	2. het belang van leveringszekerheid en continuïteit van de openbare drinkwatervoorziening; 
	3. het belang van doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening. 
	 
	Het tarieftoezicht moet worden geplaatst in het kader van het belang van de doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening. Tegelijkertijd is uit de totstandkominggeschiedenis van de Drinkwaterwet duidelijk dat dit belang niet ten koste mag gaan van het belang van een goede kwaliteit van het drinkwater en het belang van leveringszekerheid en continuïteit. Kwaliteit van de drinkwatervoorziening staat voorop en alle kosten die nodig zijn om dat te realiseren, dienen bij de bepaling van het tarief meegeno
	 
	De centrale elementen van het toezicht op de drinkwatertarieven 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. Een negatief effect van deze monopoliepositie kan namelijk zijn dat het drinkwaterbedrijf tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering.6 D
	3.2 Wettelijke context advies van de ACM 
	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 moeten vaststellen. De artikelen zijn opgenomen in bijlage 1. 
	 
	De ILT houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving, inclusief de totstandkoming van de drinkwatertarieven. Volgens artikel 7, tweede lid van de Drinkwaterregeling dient de ILT bij de 
	uitoefening van het toezicht op artikel 12, derde lid van de Drinkwaterwet en 
	paragraaf 2.1 van het Drinkwaterbesluit advies te vragen aan de ACM. Op 20 december 2018 heeft de ILT per brief de ACM gevraagd advies te geven over de drinkwatertarieven van het tariefjaar 2019. De ILT heeft hierbij verzocht een gerichte toetsing uit te voeren. Dit houdt in dat per drinkwaterbedrijf enkel de toetsen worden uitgevoerd waar in de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd en daarnaast de toetsen waarbij het van belang is om deze jaa
	  
	4 Toetsingskader van drinkwatertarieven
	4 Toetsingskader van drinkwatertarieven
	 

	Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg van september 2016 tussen de drinkwatersector en de ILT heeft de ILT, in samenwerking met de ACM, het Toetsingskader drinkwatertarieven 2018 (hierna: Toetsingskader) opgesteld. Het Toetsingskader is opgesteld om de drinkwaterbedrijven nader inzicht te bieden in de wijze waarop de drinkwaterbedrijven invulling kunnen gegeven aan het wettelijk kader. Hiermee is het voor de drinkwaterbedrijven duidelijk hoe zij inzichtelijk kunnen maken dat zij aan het wettelijk kade
	 
	In paragraaf 4.1 wordt de achtergrond van de gerichte toetsing beschreven. In paragraaf 4.2 is opgenomen welke wettelijke vereisten de ACM toetst. De drinkwaterbedrijven hebben bij de totstandkoming van de tarieven 2019 gebruik gemaakt van een kostprijsmodel en een lijst met drinkwatertaken, overige wettelijke taken en niet-wettelijke taken (en kosten voor bevordering van een goede drinkwatervoorziening in het buitenland). In paragraaf 4.3 wordt de werking van het kostprijsmodel beschreven. 
	4.1 Gerichte toetsing tarieven 2019 
	Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte toetsing uit te voeren op de tarieven 2019. De ILT heeft in haar adviesaanvraag gevraagd per drinkwaterbedrijf specifieke wettelijke vereisten te toetsen. Deze selectie bevat de toetsen waar in de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Daarnaast bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren, zoals het toe
	 
	Een uitzondering op bovenstaande criteria is de toets op artikel 8, eerste lid van het Drinkwaterbesluit7, ondanks de verbetermogelijkheden die hierbij zijn geconstateerd wordt deze toets in deze toetsingsronde niet uitgevoerd. De ACM heeft bij de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 geconstateerd dat er bij de activiteiten die door drinkwaterbedrijven als drinkwatertaken worden aangemerkt sprake lijkt te zijn van een mix van drinkwatertaken (zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 en 2 va
	7 Uit artikel 8, eerste lid van het Drinkwaterbesluit volgt dat een drinkwaterbedrijf uitsluitend de kosten die betrekking hebben op de wettelijke taken zoals vermeld in artikel 7, eerste en tweede lid van de Drinkwaterwet mag doorberekenen in de drinkwatertarieven. 
	7 Uit artikel 8, eerste lid van het Drinkwaterbesluit volgt dat een drinkwaterbedrijf uitsluitend de kosten die betrekking hebben op de wettelijke taken zoals vermeld in artikel 7, eerste en tweede lid van de Drinkwaterwet mag doorberekenen in de drinkwatertarieven. 

	 
	WML hanteert in haar kostprijsmodel de categorieën ‘drinkwatertaken’, ‘overig wettelijk8’, ‘niet wettelijk’ en ‘buitenland’. Om enkel de kosten en opbrengsten voor drinkwaterlevering te destilleren is het noodzakelijk om in te gaan op toewijzing van activiteiten naar deze verschillende categorieën.  
	8 Wettelijke activiteiten die niet volgen uit artikel 7, eerste en tweede lid van de Drinkwaterwet. 
	8 Wettelijke activiteiten die niet volgen uit artikel 7, eerste en tweede lid van de Drinkwaterwet. 

	Vanwege de gemaakte afspraken en de door WML gehanteerde categorieën richt de ACM zich bij de toets op de berekening van de activawaarde (5.1.2.3), de toets op de gemaakte kosten voor activiteiten in het buitenland (5.1.2.4) en de toets op de begrote vermogenskosten (5.1.2.5) enkel op de kosten en opbrengsten die door WML zijn aangemerkt als drinkwatertaken. 
	4.2 Inhoudelijke toetsing 
	Zoals beschreven in hoofdstuk 2 toetst de ACM in 2019 niet op alle wettelijke verplichtingen. Op verzoek van de ILT is er voor gekozen om de volgende toetsen dit jaar uit te voeren:  
	 
	Toetsing van de kosten 
	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 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 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); 


	 
	Splitsing kosten naar drinkwatertaken 
	 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).  
	 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).  
	 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).  


	 
	Vermogenskosten 
	 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); 
	 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); 
	 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); 

	 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 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 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 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 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 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).  
	 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).  


	 
	Toetsing van de tarieven 
	Tarieven - tariefstelling 
	 of de tarieven die het drinkwaterbedrijf in rekening brengt voor de wettelijke taken niet discriminerend zijn (Dww artikel 11, eerste lid). 
	 of de tarieven die het drinkwaterbedrijf in rekening brengt voor de wettelijke taken niet discriminerend zijn (Dww artikel 11, eerste lid). 
	 of de tarieven die het drinkwaterbedrijf in rekening brengt voor de wettelijke taken niet discriminerend zijn (Dww artikel 11, eerste lid). 


	 
	Overkoepelende toetsen 
	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, tweede lid).  
	 of het drinkwaterbedrijf een tarievenoverzicht heeft gepubliceerd waarin tenminste de tarieven voor aansluiting, vastrecht en drinkwater per kubieke meter zijn opgenomen (Dwb artikel 10, tweede lid).  
	 of het drinkwaterbedrijf een tarievenoverzicht heeft gepubliceerd waarin tenminste de tarieven voor aansluiting, vastrecht en drinkwater per kubieke meter zijn opgenomen (Dwb artikel 10, tweede lid).  


	4.3 Beschrijving kostprijsmodel 
	Alle drinkwaterbedrijven hanteren een kostprijsmodel ter onderbouwing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019. Het doel van de kostprijsmodellen is om op transparante wijze inzicht te kunnen bieden dat de drinkwatertarieven kostendekkendheid, transparant en non-discriminatoir zijn. Ieder individueel drinkwaterbedrijf is daarbij verantwoordelijk voor de invulling van dit kostprijsmodel. Het kostprijsmodel dient er ook voor om de kosten voor drinkwatertaken en niet-drinkwatertaken afzonderlijk in
	 
	Ieder kostprijsmodel is een Excelbestand, dat bestaat uit een aantal tabbladen. Drinkwaterbedrijven vullen het kostprijsmodel met financiële en niet-financiële data, waarna de kostprijzen in het kostprijsmodel berekend worden. Naast het kostprijsmodel heeft WML ook een toelichting aangeleverd op de totstandkoming van de tarieven (hierna: Onderbouwing tarieven 2019). In deze toelichting beschrijft het drinkwaterbedrijf de toepassing van het kostprijsmodel bij de totstandkoming van de tarieven. 
	 
	Onderstaand figuur is een vereenvoudigde weergave van de manier waarop tarieven tot stand kunnen komen. Aan de hand van deze weergave blijkt dat enkele documenten, aansluitingen en dergelijke van belang zijn. Deze worden hieronder kort weergegeven.  
	Het startpunt bij de totstandkoming van de drinkwatertarieven (zie figuur 1) zijn de kosten uit de totale begroting op concernniveau (1) van het drinkwaterbedrijf, zoals vastgesteld door de aandeelhouders van het drinkwaterbedrijf. Deze begroting wordt als basis gebruikt in het kostprijsmodel (4). Er moet een transparante en navolgbare (toegelichte) aansluiting zijn tussen de kosten in het kostprijsmodel en de totale begroting van het drinkwaterbedrijf.  
	 
	Het drinkwaterbedrijf heeft zicht nodig op alle activiteiten die zij verricht (2), waaronder de drinkwatertaken (3) zoals genoemd in DWW artikel 7 eerste en tweede lid. Daarbij is het van belang dat het drinkwaterbedrijf aan geeft op welke wijze zij alle activiteiten identificeert die kosten veroorzaken. Het drinkwaterbedrijf vervolgens op transparante wijze aan kunnen geven hoe tot de kosten per activiteit zijn bepaald. Het gaat om zowel de directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn rechtsreeks toe t
	Footnote
	Figure
	Figure
	9 Materialiteit is een graadmeter van de mate van nauwkeurigheid die het drinkwaterbedrijf heeft gehanteerd bij het uitwerken van het kostprijsmodel. Het is aan het drinkwaterbedrijf zelf om een afweging (kosten-baten analyse) te maken 

	in welke mate van detail zij de activiteiten (en bijbehorende kosten) identificeert. Bij een hogere nauwkeurigheid zal een drinkwaterbedrijf meer tijd en inspanning moeten leveren, vergeleken met een lage mate van nauwkeurigheid. De mate van nauwkeurigheid kan zowel worden weergegeven in een bedrag als in een tekstuele toelichting. 
	in welke mate van detail zij de activiteiten (en bijbehorende kosten) identificeert. Bij een hogere nauwkeurigheid zal een drinkwaterbedrijf meer tijd en inspanning moeten leveren, vergeleken met een lage mate van nauwkeurigheid. De mate van nauwkeurigheid kan zowel worden weergegeven in een bedrag als in een tekstuele toelichting. 

	 
	De totale kosten voor een activiteit worden gevormd door het optellen van de directe kosten en de indirecte kosten. Vervolgens verdeelt het drinkwaterbedrijf de kosten per activiteit over verschillende tariefdragers (bijvoorbeeld grootverbruik). Het drinkwaterbedrijf moet de keuzes die zij hierbij maakt in de toelichting bij het kostprijsmodel aangegeven. Juist de wijze hoe tot de uitkomsten van het kostprijsmodel zich vertaalt in de tarieven, is van essentieel belang in het kader van een effectief toezicht
	 
	Het staat een drinkwaterbedrijf vrij om boven op de uit het model volgende kostprijs een marge oftewel winst te rekenen die in lijn is met het tariefbeleid (7) van het desbetreffende bedrijf. Het tariefbeleid moet wel voldoende gedetailleerd toegelicht zijn. Deze marge dient per tariefdrager in redelijke verhouding te staan met de kosten en te worden toegelicht in een toelichting bij het kostprijsmodel. 
	 
	De overige tarieven (zoals bijvoorbeeld het aansluittarief) komen niet voort uit het kostprijsmodel. Het drinkwaterbedrijf moet hiervoor een afzonderlijke calculatie van de kosten opstellen die als basis dienen voor deze tarieven.  
	4.4 Betrokken informatie en proces 
	In december 2018 heeft de ACM voor de toetsing van de drinkwatertarieven 2019 de volgende informatie over WML van de ILT ontvangen: 
	 Kostprijsmodel 2019;  
	 Kostprijsmodel 2019;  
	 Kostprijsmodel 2019;  

	 Tekstuele toelichting op het kostprijsmodel 2019; 
	 Tekstuele toelichting op het kostprijsmodel 2019; 

	 Goedgekeurde (door de aandeelhouders) begroting 2019; 
	 Goedgekeurde (door de aandeelhouders) begroting 2019; 

	 Bedrijfsverslag 2017, om de gerealiseerde WACC aan te tonen; 
	 Bedrijfsverslag 2017, om de gerealiseerde WACC aan te tonen; 

	 Overige bijlagen ter verduidelijking/ondersteuning/onderbouwing bij het kostprijsmodel. 
	 Overige bijlagen ter verduidelijking/ondersteuning/onderbouwing bij het kostprijsmodel. 


	De ACM heeft een conceptadvies opgesteld en op 10 april 2019 aan de ILT gezonden. De ILT heeft het conceptadvies aan WML toegestuurd. WML is op die wijze in de gelegenheid gesteld om te reageren op het conceptadvies. Op 6 mei 2019 heeft WML een reactie verstuurd. Deze reactie is waar relevant in de rapportage verwerkt.  
	5 Totstandkoming van de drinkwatertarieven van WML
	5 Totstandkoming van de drinkwatertarieven van WML
	 

	In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de verrichte toetsen op de totstandkoming van de drinkwatertarieven en de uitkomsten daarvan. De opbouw is als volgt: 
	 Toetsing van de kosten aan wettelijke bepalingen 
	 Toetsing van de kosten aan wettelijke bepalingen 
	 Toetsing van de kosten aan wettelijke bepalingen 

	 Toetsing van de tarieven aan wettelijke bepalingen 
	 Toetsing van de tarieven aan wettelijke bepalingen 

	 Overkoepelende toetsen 
	 Overkoepelende toetsen 


	 
	5.1 Toetsing van de kosten aan wettelijke bepalingen  
	In deze paragraaf zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: 
	1. De totstandkoming van de begroting (5.1.1); 
	1. De totstandkoming van de begroting (5.1.1); 
	1. De totstandkoming van de begroting (5.1.1); 

	2. Toerekening kosten ander water dan drinkwater (5.1.2.); 
	2. Toerekening kosten ander water dan drinkwater (5.1.2.); 

	3. De hoogte van de vermogenskosten (5.1.3). 
	3. De hoogte van de vermogenskosten (5.1.3). 


	 
	5.1.1 Totstandkoming van de begroting 
	5.1.1.1 Aansluiting bedrijfsbegroting met kostprijsmodel 
	 
	Uit artikel 12, eerste lid van de Drinkwaterwet volgt dat uit de begroting van het drinkwaterbedrijf moet blijken op welke wijze de kosten in de tarieven zijn verwerkt.  
	 
	WML hanteert een kostprijsmodel (zie paragraaf 4.3 voor nadere toelichting) om uit de concernbegroting de kosten voor enkel de drinkwatertaken te destilleren. Het kostprijsmodel vormt daarmee de basis voor de totstandkoming van de tarieven van het drinkwaterbedrijf. De ACM acht de aansluiting tussen de kosten uit het kostprijsmodel met de begroting zoals goedgekeurd door de directie en Raad van Commissarissen van WML hierbij essentieel. De begroting van WML geeft namelijk onder meer inzage in de verwachte o
	 
	WML stelt haar begroting op concernniveau op. De concernbegroting omvat primair alle taken en activiteiten van het drinkwaterbedrijf (zowel drinkwatertaken als overige taken en activiteiten).  
	 
	WML heeft de concernbegroting met totale kosten van € 102.999.831 één-op-één overgenomen in het kostprijsmodel. Vervolgens worden er enkele correcties toegepast op deze begroting zodat de tarieven op de juiste kostenbasis worden gebaseerd.  
	 
	Tabel 1 Aansluiting concernbegroting WML en het kostprijsmodel (bedragen in miljoenen euro’s) 
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	De ACM stelt vast dat de aansluiting tussen de concernbegroting en de kosten in het kostprijsmodel bij WML zichtbaar is vastgelegd, en dat deze aansluiting achteraf op grond van de begroting is te maken. Het kostprijsmodel is dus gebaseerd op een raming van de kosten (begroting). 
	 
	De ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 12, eerste lid van de Drinkwaterwet. 
	 
	5.1.2 Toerekening kosten ander water dan drinkwater 
	5.1.2.1 Ander water dan drinkwater 
	Artikel 10, vierde lid van het Drinkwaterbesluit vereist dat het door het drinkwaterbedrijf gepubliceerde tarievenoverzicht inzicht verschaft in de wijze waarop kosten voor levering van ander water dan drinkwater10 worden toegerekend. 
	10 De drinkwaterwet omschrijft drinkwater als: “Water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers.” 
	10 De drinkwaterwet omschrijft drinkwater als: “Water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers.” 

	 
	WML is per 1 januari 2018 gestart met levering van ander water (hierna: proceswater) aan haar dochteronderneming ‘Proceswater Limburg BV’ (PWL). Voor de achtergrond en aanleiding van het starten van levering van ander water dan drinkwater verwijst de ACM naar haar advies over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 van WML.  
	 
	De ACM is van mening dat een drinkwaterbedrijf op basis van de bestemming van het water een onderscheid mag maken tussen het leveren van drinkwater en het leveren van ander water dan drinkwater. In de memorie van toelichting bij de Drinkwaterwet is de voorwaarde opgenomen dat marktwerking, waarvan sprake is bij het leveren van water aan niet gebonden klanten, geen nadelige gevolgen mag hebben voor de gebonden klant. In het kader van toezicht op de totstandkoming van de drinkwatertarieven is de kostentoereke
	 
	WML geeft aan dat klanten in aanmerking komen voor de levering van proceswater wanneer zij aan de volgende vereisten voldoen: 
	1. De klant heeft een aansluiting bij WML;  
	1. De klant heeft een aansluiting bij WML;  
	1. De klant heeft een aansluiting bij WML;  

	2. Het totale jaarverbruik van de klant is minimaal 3.500 m3 water, en  
	2. Het totale jaarverbruik van de klant is minimaal 3.500 m3 water, en  

	3. Het water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor industriële toepassingen (niet bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden).  
	3. Het water wordt hoofdzakelijk gebruikt voor industriële toepassingen (niet bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden).  


	 
	Voor het bepalen van de omvang van de afname van proceswater van haar klanten, vermindert WML het totale geschatte waterverbruik van proceswaterklanten (bekend op basis van historische gegevens) met het geschatte drinkwaterverbruik van een gemiddelde klant. De inschatting van het drinkwatergebruik is gebaseerd op basis van klantgegevens, zoals het aantal medewerkers bij de betreffende gebruiker. WML geeft aan dat zij dit drinkwaterdeel onveranderd zal blijven leveren. 
	 
	Concreet betekent dit dat WML een uitsplitsing maakt in de kosten voor waterlevering voor enerzijds drinkwater (WML) en anderzijds proceswater (PWL). Dit onderscheid maakt WML door het totaal van de aan waterlevering toegewezen kosten te splitsen in direct toewijsbare kosten en kostenposten met 
	een aparte kostentoewijzing. Het grootste deel van de aan het variabel tarief toegewezen kosten (te weten: € 30.865.757) worden naar rato (op basis van het aantal m3 water) aan proceswater en drinkwater toegewezen.  
	 
	Bij de toetsing van de drinkwatertarieven 2018 heeft de ACM geconstateerd dat de wijze van kostentoerekening die WML hanteerde onvoldoende borging gaf om te voorkomen dat afnemers van drinkwater betalen voor kosten die gemaakt worden voor afnemers van proceswater. 
	 
	WML heeft met terugwerkende kracht een aantal aanpassingen aangebracht in de wijze waarop zij kosten toerekent aan proceswater, namelijk: 
	1. De correctie op de toewijzing van de kosten van het meetprogramma vervalt; 
	1. De correctie op de toewijzing van de kosten van het meetprogramma vervalt; 
	1. De correctie op de toewijzing van de kosten van het meetprogramma vervalt; 

	2. De onthardingskosten worden toegewezen op basis van de daadwerkelijke verhouding van onthard proceswater ten opzichte van onthard drinkwater; 
	2. De onthardingskosten worden toegewezen op basis van de daadwerkelijke verhouding van onthard proceswater ten opzichte van onthard drinkwater; 

	3. In het vastrecht is onderscheid gemaakt naar een proceswaterdeel en een drinkwaterdeel. 
	3. In het vastrecht is onderscheid gemaakt naar een proceswaterdeel en een drinkwaterdeel. 


	 
	De ACM is van mening dat deze aanpassingen er aan bijdragen dat enkel de kosten die gemaakt worden voor drinkwaterklanten doorberekend worden in het drinkwatertarief.  
	 
	Naast de onthardingskosten geldt ook voor de overheadkosten en de verkoopkosten een aparte toewijzing. Voor de overheadkosten geldt dat WML deze op basis van een vuistregel verdeelt in aandeelhouderskosten en concerndiensten. Deze werkwijze is gelijk aan de toewijzing die WML voorgaand jaar heeft toegepast. Hierbij stelt zij dat aandeelhouderskosten niet in de kostprijs voor de levering van proceswater verwerkt dienen te worden aangezien de activiteiten die aan deze kosten ten grondslag liggen geen economis
	  
	De verkoopkosten worden toegewezen aan drinkwater en proceswater op basis van het aantal aansluitingen. De ACM heeft voorgaand jaar geconstateerd dat een toewijzing op basis van het aantal aansluiting objectief is, maar dat de uitkomst van de kostentoewijzing niet reëel lijkt. WML heeft hierbij aangegeven dat alle meerkosten die worden gemaakt voor proceswaterklanten boven de begrote kosten, ook worden toegerekend aan PWL. Het kostprijsmodel biedt geen inzicht in deze correctie. WML heeft in haar reactie op
	 
	WML komt met deze kostentoewijzing tot een lagere kostprijs voor proceswater dan voor drinkwater. De ACM heeft eerder vastgesteld dat proceswater en drinkwater in de basis dezelfde producten zijn en om die reden in grote mate homogeen zijn. Met name voor de directe kosten maakt het per kubieke meter kostprijstechnisch niet veel uit in welke hoeveelheid een klant water af neemt. Voor een aantal (indirecte) kostenposten geldt dat er wel differentiatie mogelijk is. Deze differentiatiemogelijkheden worden met n
	 
	Enkele andere drinkwaterbedrijven maken onderscheid in de kostprijs van de levering van water aan klein- en grootverbruikers. De drinkwaterbedrijven hanteren verschillende uitgangspunten om kosten 
	voor de levering van water toe te rekenen aan de specifieke tariefcategorieën. Binnen de drinkwatersector worden verschillende verklaringen gegeven voor het al dan niet toerekenen van bepaalde kosten voor het leveren van water aan klein- of grootverbruikers. Bij deze verklaringen worden argumenten gebruikt die tegenstrijdig lijken. Het gevolg hiervan is dat er grote verschillen zitten in de verhouding tussen de kostprijs voor klein- en grootverbruikers van de verschillende drinkwaterbedrijven. De ACM is op 
	 
	WML heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij de kosten van proceswater toerekent aan deze klanten. De huidige kostensplitsing is volgens de ACM niet geheel in lijn met artikel 10, vierde lid van de Drinkwaterwet en artikel 8, eerste lid van het Drinkwaterbesluit.  
	 
	5.1.3 Vermogenskosten 
	5.1.3.1 Waardering historische kostprijs 
	Uit artikel 11, vierde lid, van de Drinkwaterwet volgt dat het drinkwaterbedrijf als grondslag voor het berekenen van de vermogenskosten de materiële vaste activa moet waarderen tegen de historische kostprijs. 
	 
	WML heeft in het kostprijsmodel de omvang van de activa opgenomen. De ACM constateert in de jaarrekening11 van WML dat zij de materiële vaste activa waardeert tegen historische kostprijs. 
	11 WML jaarverslag 2017, toelichting behorende tot de jaarrekening 2017 (pagina 21). 
	11 WML jaarverslag 2017, toelichting behorende tot de jaarrekening 2017 (pagina 21). 

	 
	Tevens constateert de ACM dat de omvang van de materiële vaste activa die WML rapporteert in het kostprijsmodel in lijn ligt met de waarde zoals opgenomen in de jaarrekening. WML heeft tevens een verloopstaat opgenomen waaruit blijkt hoe zij uit de activawaarde per 31 december 2017 komt tot de activawaarde die in het kostprijsmodel wordt gebruikt. 
	 
	De ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 11, vierde lid van de Drinkwaterwet.  
	 
	5.1.3.2 Toerekening kosten van activa  
	Uit artikel 11, derde lid, van de Drinkwaterwet volgt dat het drinkwaterbedrijf de kosten van materiële vaste activa dient toe te rekenen op basis van afschrijvingsmethoden en –termijnen die volgens algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes zijn bepaald. Dit heeft als doel om de kosten van activa te kunnen verdelen naar het relatieve gebruik (de inzet) van het actief voor een bepaalde activiteit. Hierbij is onderscheid te maken naar activa die eenduidig voor één activiteit worden ingezet (enkelvoudig
	 
	De ACM verwacht tevens een logisch verband tussen afschrijvingskosten en activa; als afschrijvingskosten zijn toegewezen aan een activiteit, verwacht de ACM ook dat activa zijn toegewezen aan die activiteit, en omgekeerd. Onderstaande tabel bevat de afschrijvingen en activa van WML zoals opgenomen in het kostprijsmodel. 
	  
	Tabel 2 Afschrijvingskosten en activa per activiteit (bedragen in euro’s ) 
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	Afschrijvingskosten (A) 
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	Activawaarde (B)* 
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	Procentueel (= A/B) 
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	 Drinkwatertaken 
	 Drinkwatertaken 
	 Drinkwatertaken 

	27.168.921  
	27.168.921  

	576.720.211  
	576.720.211  

	4,7% 
	4,7% 

	Span

	 Overig wettelijke activiteiten 
	 Overig wettelijke activiteiten 
	 Overig wettelijke activiteiten 

	214.307  
	214.307  

	4.549.147  
	4.549.147  

	4,7% 
	4,7% 
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	 Buitenland (1% regeling) 
	 Buitenland (1% regeling) 
	 Buitenland (1% regeling) 

	-   
	-   

	-   
	-   

	0,0% 
	0,0% 
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	 Niet wettelijke taken 
	 Niet wettelijke taken 
	 Niet wettelijke taken 

	532.646  
	532.646  

	12.245.230  
	12.245.230  

	4,3% 
	4,3% 
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	WML heeft toegelicht hoe de afschrijvingskosten over de verschillende activiteiten worden verdeeld. WML heeft per kostenplaats inzichtelijk gemaakt of de bijbehorende activa een enkelvoudige- of een meervoudige inzet heeft. WML geeft aan dat 82,6% van de totale activawaarde een enkelvoudige inzet kent en 17,4% een meervoudige inzet. Activa met een meervoudige inzet en de bijbehorende afschrijvingskosten worden op basis van een verdeelsleutel toegewezen aan de primaire prestatiesoorten. Deze verdeelsleutel i
	 
	Na deze verdeling resteren de afschrijvingskosten voor drinkwatertaken, overige wettelijke activiteiten en buitenland. ACM constateert dat WML zowel afschrijvingskosten als materiële activa toerekent aan de niet-wettelijke taken. Ten aanzien van de afschrijvingsmethoden en –termijnen licht WML toe dat de immateriële en materiële vaste activa vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven worden over de verwachte economische levensduur volgens de lineaire methode.  
	 
	ACM heeft kunnen vaststellen dat WML de kosten van activa toerekent op basis van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes. ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 11, derde lid, van de Drinkwaterwet. 
	 
	5.1.3.3 Activawaarde is gemiddelde van begrote totaal 
	Uit artikel 6, tweede lid, van de Drinkwaterregeling volgt dat het drinkwaterbedrijf de activawaarde moet berekenen als het gemiddelde van de activawaarde per 1 januari en 31 december van het jaar waarvoor de toegestane vermogenskosten worden berekend. De liquide middelen worden niet tot de activawaarde gerekend.  
	 
	WML begroot de gemiddelde activa waarde voor drinkwateractiviteiten voor 2019 op € 593,5 miljoen. Op 1 januari verwacht WML een waarde van € 588,9 mln en op 31 december een waarde van € 598,2 mln. De ACM constateert dat WML in het kostprijsmodel de activawaarde inderdaad op grond van bovenstaande rekenregels heeft berekend.  
	 
	De ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 6, tweede lid, van de Drinkwaterregeling. 
	 
	5.1.3.4 Kosten buitenlandse activiteiten (1% regeling) 
	Uit artikel 8, tweede lid, van het Drinkwaterbesluit volgt dat de kosten voor bevordering van een goede drinkwatervoorziening in het buitenland maximaal 1% mogen bedragen van de geraamde omzet van de drinkwatertaken. Het drinkwaterbedrijf dient hiervoor toe te lichten welke kostensoorten worden toegewezen aan de buitenlandactiviteiten en welke activa toezien op de buitenlandactiviteiten (inclusief activawaarde en omvang afschrijvingskosten). 
	 
	In het kostprijsmodel geeft WML € 520.000 aan kosten op ter bevordering van goede drinkwatervoorziening in het buitenland. De omzet voor drinkwatertaken heeft WML begroot op 
	€ 97.355.921 waarmee de kosten voor buitenlandse activiteiten 0,53% bedragen van de geraamde omzet van de drinkwatertaken. 
	 
	De ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 8, tweede lid, van het Drinkwaterbesluit. 
	 
	5.1.3.5 Begrote vermogenskosten bedragen niet meer dan vastgestelde WACC 
	Uit artikel 11, tweede lid Drinkwaterwet en artikel 6, eerste lid, van de Drinkwaterregeling volgt dat het drinkwaterbedrijf de vastgestelde vermogenskostenvergoeding niet mag overschrijden.12 De vermogenskostenvergoeding is bedoeld om een redelijk rendement te behalen op de drinkwatertaken zoals bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid van de Drinkwaterwet. 
	12 Dit betekent dat het drinkwaterbedrijf ten hoogste de geldende gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (hierna: WACC) mag hanteren. De WACC is het quotiënt van de vermogenskosten en de gemiddelde waarde van de activa. 
	12 Dit betekent dat het drinkwaterbedrijf ten hoogste de geldende gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (hierna: WACC) mag hanteren. De WACC is het quotiënt van de vermogenskosten en de gemiddelde waarde van de activa. 
	13 Zie brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu, kenmerk: IENM/BSK-2017/216061 
	14 De ACM heeft deze toets binnen de gerichte toetsing bij de overige drinkwaterbedrijfen enkel op het deel rinkwaterlevering uitgevoerd. Vanwege de inrichting van het kostprijsmodel van WML is het niet mogelijk om enkel de aan drinkwaterlevering gerelateerde kosten opbrengsten mee te nemen, zonder de toets op kostensplitsing uit te voeren. Om deze reden voert de ACM deze toets uit op de activiteiten die door WML als drinkwatertaken zijn geclassificeert. 
	15 De gemiddelde activawaarde voor drinkwatertaken in het kostprijsmodel van WML bedraagt € 576,7 miljoen. 
	16 (Vermogenskosten (€ 20 mln) + buitenlandkosten (€ 0,5 mln)) / gemiddelde activawaarde (576,2) 
	17 Zie brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu, kenmerk: IENM/BSK-2015/203899. 

	 
	Uit artikel 8, derde lid, van het Drinkwaterbesluit volgt dat de kosten ter bevordering van goede drinkwatervoorziening in het buitenland in mindering worden gebracht op de toegestane vermogenskostenvergoeding. Concreet betekent dit dat een drinkwaterbedrijf de keuze maakt tussen (i) het rendement volledig zelf behouden of uitkeren aan de aandeelhouder(s) of (ii) een deel van haar rendement inzetten ten behoeve van het stimuleren van drinkwatervoorziening in het buitenland.  
	 
	De maximaal toegestane vermogenskostenvergoeding voor de periode 2018 en 2019 bedraagt 3,4%.13 Op grond van de door WML geïdentificeerde activawaarde voor drinkwatertaken14 betekent dit een vermogenskostenvergoeding van maximaal € 19,6 miljoen.15 Uit het kostprijsmodel van WML blijkt dat de begrote vermogenskosten voor drinkwatertaken in 2019 € 12,2 miljoen bedragen. Hiermee zijn de begrote vermogenskosten lager dan de maximaal toegestane vermogenskosten.  
	 
	De ACM stelt dat WML in lijn handelt met artikel 11, tweede lid Drinkwaterwet, artikel 6, eerste lid van de Drinkwaterregeling en artikel 8, derde lid van het Drinkwaterbesluit.  
	 
	5.1.3.6 Compensatie positief verschil gerealiseerde en toegestane vermogenskosten 
	Uit artikel 12, tweede en derde lid, van de Drinkwaterwet volgt dat het drinkwaterbedrijf een toets moet uitvoeren op de gerealiseerde vermogenskosten om vast te stellen of sprake is van een overschrijding van de toegestane vermogenskosten. Het drinkwaterbedrijf legt dit vast in een verslag vergezeld van een goedkeurende verklaring van een registeraccountant. Indien uit dit verslag blijkt dat er sprake is van een overschrijding dient het drinkwaterbedrijf dit te compenseren in de tarieven voor het jaar t+2.
	 
	Uit dit verslag blijkt dat er geen overschrijding was van de toegestane vermogenskosten in 2017. De ACM heeft op basis van dit verslag berekend dat de gerealiseerde vermogenskosten 3,6% bedraagt16, terwijl de toegestane vermogenskostenvergoeding in 2017 4,2% was.17  
	 
	De ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 12, derde lid, van de Drinkwaterwet. 
	 
	5.2 Toetsing van de tarieven aan wettelijke bepalingen 
	In deze paragraaf zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: 
	1. Of WML niet discriminerende tarieven hanteert die op een transparante en op kosten gebaseerde wijze onderbouwd zijn (5.2.1); 
	1. Of WML niet discriminerende tarieven hanteert die op een transparante en op kosten gebaseerde wijze onderbouwd zijn (5.2.1); 
	1. Of WML niet discriminerende tarieven hanteert die op een transparante en op kosten gebaseerde wijze onderbouwd zijn (5.2.1); 


	 
	5.2.1 Niet discriminerende tarieven 
	Artikel 11, eerste lid van de Drinkwaterwet volgt dat drinkwatertarieven niet discriminerend behoren te zijn. Aan de eis van niet discriminerende tarieven wordt ten minste voldaan als voor gelijke gevallen gelijke tarieven gerekend worden. Dit houdt in dat er een objectief verschil moet bestaan tussen afnemersgroepen om een ander tarief te rechtvaardigen. 
	 
	Uit de tariefgroepen die WML vanaf 2019 hanteert voor drinkwaterlevering blijkt dat er een objectieve grondslag is bij het onderscheid dat wordt gemaakt tussen verschillende afnemers en daarbij behorende tarieven. In het verleden heeft WML verschillende variabele tarieven gehanteerd, namelijk een standaard variabel tarief en verschillende gedifferentieerde variabele tarieven. De standaard variabele tarieven zijn gerelateerd aan het verbruik van de afnemer. WML heeft de gedifferentieerde variabele tarieven i
	 
	WML geeft aan dat zij er naar streeft de gedifferentieerde tarieven zo snel als mogelijk te beëindigen. Dit houdt het volgende in: 
	1. WML sluit geen nieuwe contracten met een gedifferentieerd tarief meer af; 
	1. WML sluit geen nieuwe contracten met een gedifferentieerd tarief meer af; 
	1. WML sluit geen nieuwe contracten met een gedifferentieerd tarief meer af; 

	2. WML wijzigt de tarieven van bestaande afnemers met een gedifferentieerd tarief waarbij het contract afloopt; 
	2. WML wijzigt de tarieven van bestaande afnemers met een gedifferentieerd tarief waarbij het contract afloopt; 

	3. WML spant zich in om de bestaande gedifferentieerde tarieven te wijzingen bij afnemers waarbij het contract nog niet afloopt, maar is hierbij gebonden aan medewerking van desbetreffende afnemer. 
	3. WML spant zich in om de bestaande gedifferentieerde tarieven te wijzingen bij afnemers waarbij het contract nog niet afloopt, maar is hierbij gebonden aan medewerking van desbetreffende afnemer. 


	 
	Hoewel de huidige situatie nog niet volledig in lijn is met de bepaling in artikel 11, eerste lid van de Drinkwaterwet heeft de ACM begrip voor het niet onmiddellijk eenzijdig kunnen wijzigen van langlopende contracten. 
	 
	De ACM stelt vast dat de drinkwatertarieven van WML, met uitzondering van bestaande contracten waarin gedifferentieerde tarieven zijn afgesproken, in lijn zijn met artikel 11, eerste lid van de Drinkwaterwet.  
	5.3 Overkoepelende toetsen  
	In deze paragraaf zullen de volgende onderwerpen worden behandeld of WML een tarievenoverzicht publiceert in overeenstemming met de tarieven opgenomen in het kostprijsmodel (4.3.1).  
	 
	5.3.1 Publicatie van het tarievenoverzicht 
	Volgens artikel 10, tweede lid van het Drinkwaterbesluit moet het drinkwaterbedrijf jaarlijks voor 1 december een overzicht publiceren van haar tarieven.  
	 
	De ACM heeft vastgesteld dat WML haar vastrecht, variabele tarieven en aansluittarieven heeft gepubliceerd. De ACM stelt vast dat WML handelt conform artikel 10, tweede lid van het Drinkwaterbesluit.   
	6 Conclusie WML
	6 Conclusie WML
	 

	 
	De ACM heeft in 2018 geconcludeerd dat WML de totstandkoming van haar drinkwatertarieven op een transparante wijze heeft gepresenteerd. Vanwege de risicogerichte toetsing van de tarieven 2019 is de ACM enkel in staat om een conclusie te trekken op de specifieke toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd.  
	  
	Uit de toetsen die de ACM heeft verricht is gebleken dat WML grotendeels handelt overeenkomstig de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. 
	 
	De begroting van WML geeft inzage in de verwachte opbrengsten, kosten en het verwachte resultaat. Uit het kostprijsmodel en bijbehorende toelichting blijkt op welke wijze de bedrijfsbegroting aansluit op de begroting zoals opgenomen in het kostprijsmodel. 
	  
	Uit de jaarrekening en het kostprijsmodel van WML blijkt dat zij haar activa tegen historische kostprijs waardeert en de kosten van activa op basis van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes toerekent. De kosten die WML begroot voor drinkwatervoorziening in het buitenland bedragen niet meer dan 1% van de geraamde omzet uit drinkwatertaken. De vermogenskosten die WML begroot bedragen niet meer dan de maximaal toegestane vermogenskostenvergoeding. De ACM constateert dat de gerealiseerde vermogenskos
	 
	De ACM merkt op dat de drinkwaterbedrijven verschillende uitgangspunten hanteren om kosten voor de levering van water toe te rekenen aan de specifieke tariefcategorieën. Binnen de drinkwatersector worden er voor het leveren van water tegenstrijdige argumenten gebruikt voor het al dan niet toerekenen van bepaalde kosten aan klein- of grootverbruikers. De ACM adviseert de ILT om de sector de gelegenheid te geven deze verschillen te rechtvaardigen of de uitgangspunten te uniformeren. 
	 
	Uit de tariefgroepen die WML hanteert voor drinkwaterlevering blijkt dat er een objectieve grondslag is bij het onderscheid dat wordt gemaakt tussen verschillende afnemers en daarbij behorende tarieven. De ACM heeft vastgesteld dat WML haar vastrecht, variabele tarieven en aansluittarieven heeft gepubliceerd.  
	  
	Bijlage 1 
	Bijlage 1 
	–
	 Relevante artikelen wet
	-
	 en regelgeving
	 

	Drinkwaterwet  
	Artikel 11 
	1. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf hanteert tarieven die kostendekkend, transparant en niet discriminerend zijn. 
	1. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf hanteert tarieven die kostendekkend, transparant en niet discriminerend zijn. 
	1. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf hanteert tarieven die kostendekkend, transparant en niet discriminerend zijn. 
	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. 
	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. 
	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. 
	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. 
	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. 
	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 a
	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 a

	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. 
	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. 
	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. 
	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. 
	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. 
	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. 
	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. 


	 
	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: 
	1. De elementen en wijze van berekening van de tarieven, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder b, van de wet, worden gevormd door: 
	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; 
	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. 
	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: 
	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; 
	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 
	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. 
	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. 
	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. 
	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: 
	2. In het in het eerste lid bedoelde overzicht wordt ten minste onderscheid gemaakt in tarieven voor de volgende posten: 

	a. aansluitkosten, 
	a. aansluitkosten, 

	b. vastrecht, en 
	b. vastrecht, en 

	c. prijs per kubieke meter geleverd drinkwater. 
	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: 
	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, 
	a. operationele kosten, 

	b. afschrijvingen, 
	b. afschrijvingen, 

	c. vermogenskosten, en 
	c. vermogenskosten, en 

	d. belastingen. 
	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. 
	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. 
	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. 
	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 1 januari en 31 december van het jaar waarvoor de toegestane vermogenskosten worden berekend. Liquide middelen worden niet gerekend tot de activawaarde. 
	2. De activawaarde, bedoeld in het eerste lid, is het gemiddelde van het begrote totaal van de activa per 1 januari en 31 december van het jaar waarvoor de toegestane vermogenskosten worden berekend. Liquide middelen worden niet gerekend tot de activawaarde. 
	2. De activawaarde, bedoeld in het eerste lid, is het gemiddelde van het begrote totaal van de activa per 1 januari en 31 december van het jaar waarvoor de toegestane vermogenskosten worden berekend. Liquide middelen worden niet gerekend tot de activawaarde. 


	  
	Bijlage 2 
	Bijlage 2 
	–
	 Overzicht tarieven voor vastrecht en variabel
	 

	Tabel 3 Vastrecht WML 2019 
	 
	 
	 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Aansluitcategorie 

	TD
	Span
	 Aantal afnemers 

	TD
	Span
	 Kostprijs in EUR 

	TD
	Span
	 Marge in procenten 

	TD
	Span
	 Tarief in EUR 

	TD
	Span
	 Opbrengst in EUR 

	Span

	TR
	TD
	Span
	1,5 

	527.198 
	527.198 

	€ 75 
	€ 75 

	3,8% 
	3,8% 

	€ 77 
	€ 77 

	€ 40.821.862 
	€ 40.821.862 

	Span

	TR
	TD
	Span
	2,5 

	15.496 
	15.496 

	€ 144 
	€ 144 

	5,0% 
	5,0% 

	€ 152 
	€ 152 

	€ 2.349.301 
	€ 2.349.301 

	Span

	TR
	TD
	Span
	4 

	203 
	203 

	€ 272 
	€ 272 

	10,2% 
	10,2% 

	€ 299 
	€ 299 

	€ 60.734 
	€ 60.734 

	Span

	TR
	TD
	Span
	5 

	514 
	514 

	€ 368 
	€ 368 

	10,0% 
	10,0% 

	€ 405 
	€ 405 

	€ 208.175 
	€ 208.175 

	Span

	TR
	TD
	Span
	6,5 

	681 
	681 

	€ 528 
	€ 528 

	10,0% 
	10,0% 

	€ 581 
	€ 581 

	€ 395.730 
	€ 395.730 

	Span

	TR
	TD
	Span
	10 

	588 
	588 

	€ 959 
	€ 959 

	9,4% 
	9,4% 

	€ 1.050 
	€ 1.050 

	€ 617.422 
	€ 617.422 

	Span

	TR
	TD
	Span
	15 

	108 
	108 

	€ 1.687 
	€ 1.687 

	9,4% 
	9,4% 

	€ 1.845 
	€ 1.845 

	€ 199.259 
	€ 199.259 

	Span

	TR
	TD
	Span
	20 

	121 
	121 

	€ 2.519 
	€ 2.519 

	9,6% 
	9,6% 

	€ 2.760 
	€ 2.760 

	€ 333.970 
	€ 333.970 

	Span

	TR
	TD
	Span
	25 

	18 
	18 

	€ 3.440 
	€ 3.440 

	9,7% 
	9,7% 

	€ 3.775 
	€ 3.775 

	€ 67.949 
	€ 67.949 

	Span

	TR
	TD
	Span
	30 

	23 
	23 

	€ 4.438 
	€ 4.438 

	9,5% 
	9,5% 

	€ 4.860 
	€ 4.860 

	€ 111.779 
	€ 111.779 

	Span

	TR
	TD
	Span
	40 

	10 
	10 

	€ 6.636 
	€ 6.636 

	9,7% 
	9,7% 

	€ 7.280 
	€ 7.280 

	€ 72.800 
	€ 72.800 

	Span

	TR
	TD
	Span
	50 

	4 
	4 

	€ 9.066 
	€ 9.066 

	9,8% 
	9,8% 

	€ 9.950 
	€ 9.950 

	€ 39.800 
	€ 39.800 

	Span

	TR
	TD
	Span
	60 

	2 
	2 

	€ 11.700 
	€ 11.700 

	9,7% 
	9,7% 

	€ 12.840 
	€ 12.840 

	€ 25.679 
	€ 25.679 

	Span

	TR
	TD
	Span
	70 

	3 
	3 

	€ 14.076 
	€ 14.076 

	9,9% 
	9,9% 

	€ 15.470 
	€ 15.470 

	€ 46.411 
	€ 46.411 

	Span

	TR
	TD
	Span
	80 

	1 
	1 

	€ 16.521 
	€ 16.521 

	9,9% 
	9,9% 

	€ 18.160 
	€ 18.160 

	€ 18.160 
	€ 18.160 

	Span

	TR
	TD
	Span
	100 

	1 
	1 

	€ 21.591 
	€ 21.591 

	9,8% 
	9,8% 

	€ 23.700 
	€ 23.700 

	€ 23.700 
	€ 23.700 

	Span

	TR
	TD
	Span
	  

	TD
	Span
	 

	TD
	Span
	 

	TD
	Span
	 

	TD
	Span
	 

	TD
	Span
	€ 45.392.731 

	Span


	 
	 
	 
	Tabel 4 Variabele tarieven WML 2019 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Verbruikscategorie 

	TD
	Span
	 Verbruik  

	TD
	Span
	 Kostprijs in EUR 

	TD
	Span
	 Marge in procenten 

	TD
	Span
	 Tarief in EUR 

	TD
	Span
	 Opbrengst in EUR 

	Span

	TR
	TD
	Span
	 in m3 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Waterverbruik basistarief 

	66.523.969 
	66.523.969 

	€ 0,67 
	€ 0,67 

	2,3% 
	2,3% 

	€ 0,69 
	€ 0,69 

	€ 45.675.256 
	€ 45.675.256 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Waterverbruik gedifferentieerd tarief 

	2.153.830 
	2.153.830 

	€ 0,67 
	€ 0,67 

	0,0% 
	0,0% 

	€ 0,67 
	€ 0,67 

	€ 1.446.049 
	€ 1.446.049 

	Span

	TR
	TD
	Span
	  

	TD
	Span
	  

	TD
	Span
	  

	TD
	Span
	  

	TD
	Span
	  

	TD
	Span
	€ 47.121.305 

	Span


	 
	 
	 
	 
	 
	 






