
 

   

  

  

 

P
a
g

in
a
 

1
/2

7
 

M
u

z
e

n
s
tra

a
t 4

1
 | 2

5
1

1
 W

B
 D

e
n

 H
a

a
g

 
P

o
s
tb

u
s
 1

6
3

2
6

 | 2
5

0
0

 B
H

 D
e

n
 H

a
a

g
 

 T
 0

7
0

 7
2

2
 2

0
 0

0
 | F

 0
7

0
 7

2
2

 2
3

 5
5

 

in
fo

 @
a

c
m

.n
l | w

w
w

.a
c
m

.n
l | w

w
w

.c
o

n
s
u

w
ijz

e
r.n

l 

Advies 

 

Aan Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport 

Cc.  

Van Autoriteit Consument en Markt 

 

Datum 25 juli 2013 

Onderwerp 103622 Advies drinkwatertarieven 2012 Brabant Water 

 

Bijlage(n) 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
2
/2

7
 

Inhoudsopgave 

 

1 Inleiding ................................................................................................................................. 3 

Leeswijzer ..................................................................................................................................... 3 

2 Context .................................................................................................................................. 4 

2.1 Wettelijk kader ............................................................................................................... 4 

2.2 Taken van ACM ............................................................................................................. 5 

3 Toetsing van drinkwatertarieven ........................................................................................ 8 

3.1 Inhoudelijke toetsing ...................................................................................................... 8 

3.2 Werkwijze..................................................................................................................... 10 

4 Totstandkoming van de drinkwatertarieven van Brabant Water ................................... 11 

4.1 Betrokken informatie .................................................................................................... 11 

4.2 Algemeen beeld tariefsopbouw 2012 en realisatie 2011 ............................................. 11 

4.3 Toetsing van de kosten (stap 1) .................................................................................. 13 

4.4 Toetsing van de tarieven (stap 2) ................................................................................ 15 

5 Conclusies Brabant Water ................................................................................................. 18 

Bijlage 1 – Tariefsopbouw 2012 Brabant Water ..................................................................... 19 

Bijlage 2 – Adviesaanvraag Inspectie Leefomgeving en Transport ..................................... 20 

Bijlage 3 – Relevante artikelen drinkwaterregelgeving ......................................................... 22 

 



 

 

 

 
3
/2

7
 

1 Inleiding 

 

In 2011 is de nieuwe wetgeving voor de drinkwatersector in werking getreden: de Drinkwaterwet, het 

Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Met de inwerkingtreding van deze wetgeving is het 

toezicht op de kostendekkendheid en de totstandkoming van de tarieven voor drinkwater 

geïntroduceerd.  

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: de ILT) houdt toezicht op de naleving van deze 

wetgeving, inclusief de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De Autoriteit Consument en Markt 

(hierna: ACM) heeft daarbij een adviserende taak; de ILT is gehouden bij de uitoefening van het 

toezicht advies te vragen aan ACM. Op 15 november 2012 heeft de ILT ACM gevraagd advies te 

geven over de drinkwatertarieven van het tariefjaar 2012.  

 

Om een gedegen advies te kunnen geven heeft ACM getoetst of de drinkwatertarieven tot stand zijn 

gekomen op een wijze die voldoet aan eisen die de wet daaraan stelt. ACM heeft zich daarbij 

gebaseerd op de informatie die de drinkwaterbedrijven aan de ILT hebben verstrekt en op openbare 

informatie die via de website van het desbetreffende drinkwaterbedrijf beschikbaar is. ACM is niet in 

de gelegenheid gesteld om vragen aan de drinkwaterbedrijven te stellen over de totstandkoming van 

de tarieven en onderliggende relevante documenten.  

 

Deze rapportage bevat het advies over de tarieven van het tariefjaar 2012 van drinkwaterbedrijf 

Brabant Water. Een vergelijkbare rapportage is opgesteld voor de andere drinkwaterbedrijven.  

 

Daarnaast heeft ACM een aparte adviesrapportage opgesteld voor de ILT. Hierin geeft ACM haar 

zienswijze op enkele bepalingen in de drinkwaterwet- en regelgeving, zoals de interpretatie van het 

begrip ‘kostendekkendheid’. Tevens geeft ACM haar mening over de manier waarop de 

drinkwaterbedrijven invulling hebben gegeven aan wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld het gebruik 

van het Protocol Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2012. Voor een juiste interpretatie van de 

beoordelingsrapportages van de drinkwaterbedrijven beveelt ACM aan kennis te nemen van deze 

adviesrapportage.  

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beschrijft ACM de context van dit advies, waaronder het juridisch kader. Deze context 

is uitgewerkt in een concreet toetsingskader (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 wordt de inhoudelijke 

beoordeling van de tarieven 2012 van Brabant Water beschreven. ACM vat haar oordeel over de 

tarieven samen in hoofdstuk 5.  

 

ACM heeft aan de rapportage drie bijlagen toegevoegd: 

1. het tariefvoorstel 2012 van Brabant Water 

2. de adviesaanvraag drinkwatertarieven 2012 van de ILT 

3. de voor de tariefbeoordeling relevante artikelen uit de drinkwaterregelgeving 
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2 Context  

 

In dit hoofdstuk beschrijft ACM de context waarbinnen de toetsing van de tarieven heeft 

plaatsgevonden. 

2.1 Wettelijk kader 

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 kunnen vaststellen. In bijlage 3 zijn deze artikelen weergegeven. 

 

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
1
. 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
2
. 

 

De genoemde 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 wet 

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, mogen bij de 

bepaling van het tarief worden meegenomen. Daarbij is opgemerkt dat duurzame veiligstelling van 

de drinkwatervoorziening een kernpunt van de wet is en dat drinkwaterbedrijven voldoende moeten 

investeren om ook op de lange termijn een goede drinkwatervoorziening te verzekeren
3
. 

 

Kostendekkendheid en de totstandkoming van de tarieven 

Het centrale element van het tarieftoezicht is de eis van kostendekkendheid van de tarieven, welk 

beginsel in de drinkwaterwet is vastgelegd. De consument dient als gebonden afnemer te worden 

                                                      
1
 Verwijzing naar memorie van toelichting drinkwaterwet 

2
 Tweede Kamer, 2006-2007, 30 895, nr. 3 (MvT) p. 5. 

3
 Tweede Kamer, 2006-2007, 30 895, nr. 3 (MvT), p. 30. En: Eerste Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 30 895, D (MvA), 

p. 16/17.  
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beschermd tegen misbruik van een monopoliepositie door de drinkwaterbedrijven in de vorm van 

tarieven die hoger zijn dan noodzakelijk voor een verantwoorde bedrijfsvoering
4
. Dit uitgangspunt is 

terecht gekomen in artikel 11, eerste lid van de Drinkwaterwet.  

 

In artikel 12 van de Drinkwaterwet is vervolgens bepaald dat uit de begroting van het 

drinkwaterbedrijf moet blijken hoe de kosten in de tarieven zijn verwerkt. In artikel 9 van het 

Drinkwaterbesluit worden de elementen van de tarieven en de wijze van berekening nader 

beschreven. Artikel 10 van het Drinkwaterbesluit stelt tenslotte dat de drinkwaterbedrijven 

transparant dienen te zijn over de totstandkoming van de tarieven. 

 

2.2 Taken van ACM 

De wetgever heeft enkele taken voor ACM opgenomen in onderdelen van de regelgeving. Een van 

die taken is het adviseren van de ILT, die primair is belast met het toezicht op naleving van de 

Drinkwaterwet. In artikel 8a, tweede lid van het Drinkwaterbesluit en artikel 7 van de 

Drinkwaterregeling is bepaald dat de ILT advies bij ACM dient in te winnen bij haar toezicht op 

naleving van de kostendekkendheid van de drinkwatertarieven, zoals bepaald in artikel 12, derde lid 

van de Drinkwaterwet en paragraaf 2.1 van de het Drinkwaterbesluit. Hieronder worden deze 

bepalingen nader besproken. 

 

Overschrijding geraamde bedrijfsresultaat 

Artikel 12, derde lid van de Drinkwaterwet bepaalt dat, indien het gerealiseerde bedrijfsresultaat de 

geraamde vermogenskosten overschrijdt, deze overschrijding wordt gecompenseerd in de 

tariefstelling van een volgend kalenderjaar. ACM beoordeelt op basis van het verslag dat de 

drinkwaterbedrijven aan de Minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: de minister) sturen in jaar t 

of er sprake was van een overschrijding in jaar t-1, en vervolgens te beoordelen op basis van de 

begroting of deze eventuele overschrijding gecompenseerd is in de tarieven voor het jaar t+1.  

 

Totstandkoming van de tarieven 

Paragraaf 2.1 van het Drinkwaterbesluit bestaat uit de artikelen 6 t/m 10. Met de samenhangende 

artikelen uit de Drinkwaterregeling bepalen deze artikelen hoe de kosten in de tarieven dienen te 

worden verwerkt. De adviestaak van ACM houdt in dat zij beoordeelt of de tarieven tot stand zijn 

gekomen op de wijze die deze artikelen voorschrijven. Hieronder worden deze artikelen toegelicht. 

 

WACC 

Artikel 6 van het Drinkwaterbesluit gaat over de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, ook wel 

aangeduid met de Engelse term: weighted average cost of capital (hierna: WACC). De WACC is een 

kengetal dat uitdrukking geeft aan de kosten die een bedrijf maakt voor het vermogen waarmee het 

bedrijf is gefinancierd (rente op een lening, dividend-uitkering, etc). Artikel 6 verwijst naar bijlage C 

van het besluit waarin een methode is opgenomen die de minister dient te hanteren bij de bepaling 

                                                      
4
 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 WACC. Tevens verwijst artikel 6 van het Drinkwaterbesluit naar de Drinkwaterregeling (artikel 

5) voor nadere regels ten aanzien van de bepaling van de vermogenskostenvoet.  

Op grond van artikel 10 van de Drinkwaterwet stelt de minister tweejaarlijks de WACC vast. ACM 

adviseert de minister hierin op grond van artikel 7 van de Drinkwaterregeling. Voor de vaststelling 

van de WACC voor de jaren 2012 en 2013 heeft ACM de minister in oktober 2011 specifiek 

geadviseerd. Om die reden heeft ACM artikel 6 van het Drinkwaterbesluit buiten beschouwing 

gelaten bij zijn advisering aan de ILT over de drinkwatertarieven 2012. 

 

Aandeel eigen vermogen 

Artikel 7 van het Drinkwaterbesluit gaat over het aandeel eigen vermogen. Op grond van artikel 10, 

tweede lid van de Drinkwaterwet stelt de minister tweejaarlijks het maximaal toegestane aandeel 

vast van het eigen vermogen in het totale vermogen: een solvabiliteitsplafond. Dit plafond is in de 

wet opgenomen om te voorkomen dat de drinkwaterbedrijven onnodig hoge reserves opbouwen
5
. Bij 

de vaststelling dient de minister de kredietwaardigheid, de ruimte voor investeringen en het 

vermogen om tegenvallers op te vangen, in acht te nemen. Tevens is in dit artikel bepaald wanneer 

een verzoek om af te wijken van dit maximaal vastgestelde eigen vermogen wordt toegestaan.  

 

Begroting van de kosten 

Artikel 8 van het Drinkwaterbesluit bepaalt dat in de tarieven alleen kosten mogen worden 

doorberekend die worden gemaakt ten behoeve van de wettelijke taken die horen bij de openbare 

drinkwatervoorziening zoals genoemd in artikel 7 van de Drinkwaterwet. Daarbij mogen de kosten 

voor de bevordering van een goede drinkwatervoorziening in het buitenland niet meer bedragen dan 

1% van de geraamde omzet op grond van deze wettelijke taken. Deze kosten dienen in mindering te 

worden gebracht op de toegestane vermogenskostenvergoeding. Het vierde lid van artikel 8 verwijst 

naar de Drinkwaterregeling waarin nadere eisen kunnen worden gesteld over de door te berekenen 

vermogenskosten. De Drinkwaterregeling stelt in artikel 6 een maximum aan de vermogenskosten 

die het drinkwaterbedrijf mag doorberekenen in de tarieven. Dit maximum is gelijk aan het product 

van de door de minister vastgestelde WACC en de activawaarde. Daarbij wordt verwezen naar 

artikel 11, vierde lid van de Drinkwaterwet waarin wordt bepaald dat de materiële vaste activa 

moeten zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs. 

 

Berekening van de tarieven 

Artikel 9 van het Drinkwaterbesluit bepaalt dat de berekening van de tarieven twee elementen moet 

bevatten: een raming van de omzet die wordt behaald met de wettelijke taken en een raming van de 

kosten die worden gemaakt voor deze taken. De raming van de omzet dient daarbij te zijn gebaseerd 

op de daadwerkelijk gerealiseerde omzet in het voorgaande kalenderjaar. Bij de raming van de 

kosten moet de gerealiseerde kostenefficiëntie worden betrokken en de resultaten van de 

prestatievergelijking die drinkwaterbedrijven moeten maken op grond van artikel 43 van de 

Drinkwaterwet.  

 

 

                                                      
5
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 30 895, nr. 45 (gewijzigd Amendement Boelhouwer en Koppejan) 
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Kostentransparantie 

Artikel 10 van het Drinkwaterbesluit bepaalt dat drinkwaterbedrijven jaarlijks voor 1 december een 

overzicht publiceren met de tarieven voor de beschikbaarstelling en levering van drinkwater. Dit 

overzicht moet tenminste de tarieven weergeven voor de aansluiting, het vastrecht en het drinkwater 

per kubieke meter. Bovendien dient het overzicht te specificeren hoe deze tarieven zijn afgeleid uit 

de operationele kosten, afschrijvingen, vermogenskosten en belastingen. Tevens dient het 

drinkwaterbedrijf inzicht te verschaffen hoe de kosten zijn toegerekend voor de levering van ander 

water dan drinkwater via het distributienet. 
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3 Toetsing van drinkwatertarieven 

3.1 Inhoudelijke toetsing 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 toetst ACM ten behoeve van het advies aan de ILT of de 

drinkwatertarieven tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de bepalingen in de 

Drinkwaterwet, het Drinkwaterbedrijf en de Drinkwaterregeling. ACM heeft de wettelijke context van 

zijn adviestaak uitgewerkt in een concreet toetsingskader, waarin twee stappen zijn onderscheiden: 

 

Stap 1: toetsing van de kosten aan de wettelijke bepalingen 

Stap 2: toetsing van de totstandkoming van de tarieven aan de wettelijke bepalingen 

 

In het onderstaande schema zijn de onderdelen van deze stappen weergegeven: 
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Stap 1: toetsing van de kosten 

ACM stelt in deze stap vast of de raming van de kosten, die de basis vormen voor de 

drinkwatertarieven, is opgesteld overeenkomstig de (rand)voorwaarden die de wet daaraan stelt. 

 

ACM stelt bij deze stap vast:  

 of het drinkwaterbedrijf aannemelijk maakt dat de begrote kosten die worden doorberekend in de 

tarieven betrekking hebben op de wettelijke taken zoals vermeld in artikel 7 van de 

Drinkwaterwet;  

 of het drinkwaterbedrijf heeft vastgesteld of zijn kostenefficiëntie is verbeterd en of hij deze 

verbetering heeft betrokken bij de raming van de kosten; 

 of het drinkwaterbedrijf de resultaten van de prestatievergelijking heeft betrokken bij de raming 

van de kosten
6
; 

 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; 

 of de afschrijvingskosten voor materiële vaste activa zijn berekend op basis van 

afschrijvingsmethoden en -termijnen die volgens algemeen aanvaarde bedrijfseconomische 

principes zijn bepaald; 

 of de activa gewaardeerd zijn tegen historische kostprijs; 

 of de vermogenskosten die het drinkwaterbedrijf begroot niet meer bedragen dan het product 

van de door de minister vastgestelde WACC en de begrote activawaarde;  

 of de activawaarde voor dat jaar het gemiddelde is van het begrote totaal van de activa op 1 

januari en 31 december; 

 of een eventueel positief verschil tussen bedrijfsresultaat en toegestane vermogenskosten in het 

jaar t-2 is gecompenseerd in de tarieven voor het jaar t
 7
. 

 

 

Stap 2: toetsing van de tarieven 

De tweede stap bestaat uit het toetsen of de tarieven zijn berekend volgens de wettelijke eisen. 

 

ACM stelt bij deze stap vast: 

 of de raming van de omzet is gebaseerd op de gerealiseerde omzet in het voorafgaande 

kalenderjaar; 

 of de tarieven die het drinkwaterbedrijf in rekening brengt voor de wettelijke taken, zijn berekend 

aan de hand van een begroting van de omzet en een begroting van de kosten voor deze taken; 

 of het drinkwaterbedrijf een tarievenoverzicht heeft gepubliceerd waarin tenminste de tarieven 

voor aansluiting, vastrecht en drinkwater per kubieke meter zijn opgenomen;  

                                                      
6
 Dit is niet van toepassing op de tariefstelling 2012 aangezien de wettelijke prestatievergelijking door dit tariefjaar nog 

niet behoefde te worden uitgevoerd.  

7
 Dit is niet van toepassing op de tariefstelling 2012 aangezien voor t-2 (i.c. 2010) nog geen norm voor de toegestane 

WACC is vastgesteld. De norm-WACC is derhalve gelijk aan de gerealiseerde WACC. 
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 of de tarieven kostendekkend zijn
8
; 

 of het drinkwaterbedrijf transparant is over de totstandkoming van deze tarieven uit de kosten die 

hiervoor worden gemaakt, waarbij onderscheid wordt gemaakt in operationele kosten, 

afschrijvingen, vermogenskosten en belastingen; 

 of het overzicht inzicht verschaft in de wijze waarop kosten voor levering van ander water dan 

drinkwater worden toegerekend; 

 of de tarieven tevens transparant en niet discriminerend zijn. 

 

3.2 Werkwijze 

Op basis van het inhoudelijke toetsingskader heeft ACM zich – voor zover de informatie beschikbaar 

is – een oordeel gevormd over het voorstel van de drinkwatertarieven 2012 door onder andere: 

 zich een beeld te vormen over de activiteiten en kenmerken van het drinkwaterbedrijf en het 

concern waarbinnen het drinkwaterbedrijf zich bevindt;  

 kennis te nemen van de door het drinkwaterbedrijf uitgevoerde analyse van de 

gerealiseerde kostenefficiëntie; 

 te beoordelen of de door het drinkwaterbedrijf gemaakte schattingen in de kostenramingen 

redelijk zijn, inclusief de wijze waarop de gerealiseerde kostenefficiëntie daarin is betrokken; 

 te beoordelen of de toerekening van kosten aan de in de wet voorgeschreven tariefgroepen 

in lijn is met de omzet van het voorgaand jaar en na te gaan of de tariefberekeningen 

rekenkundig kloppen; 

 kennis te nemen van de gerealiseerde gegevens uit het bedrijfsverslag en van de (strekking 

van de) daarbij afgegeven controleverklaring. Indien relevant heeft ACM kennis genomen 

van bevindingen/beperkingen van de accountant en heeft ACM deze meegenomen in haar 

beoordeling van de tarieven; 

 de gemaakte schattingen in de tariefsopbouw te vergelijken met de gerealiseerde gegevens 

uit het Bedrijfsverslag en het jaarverslag. 

 

                                                      
8
 Zie hetgeen ACM hierover opmerkt in hoofdstuk 1 – Inleiding.  
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4 Totstandkoming van de drinkwatertarieven van Brabant Water 

 

4.1 Betrokken informatie 

ACM heeft van de ILT voor de toetsing van de drinkwatertarieven de volgende informatie over 

Brabant Water ontvangen: 

 “Tariefsopbouw 2012”, gedateerd 11 oktober 2012. Dit document behoeft niet te worden 

gecontroleerd of beoordeeld door een externe accountant. 

 “Bedrijfsverslag 2011”, gedateerd 21 november 2012, hierna te noemen: bedrijfsverslag. Dit 

document is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een externe accountant. 

 Reactie van Brabant Water op het conceptrapport, gedateerd op 18 april 2013. Hierbij heeft 

Brabant Water een nieuwe “tariefsopbouw 2012” (hierna te noemen: tariefsopbouw) ingediend, 

omdat de eerdere tariefsopbouw “storende fouten” zou bevatten. Naar aanleiding hiervan heeft 

ACM delen van hoofdstuk 4 herschreven. 

 

In afwijking van andere drinkwaterbedrijven verwijst Brabant Water in de tariefsopbouw niet naar het 

jaarverslag 2011 wat betreft de ‘toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling’; in het 

bedrijfsverslag wordt hier wel naar verwezen. ACM heeft het jaarverslag 2011 van Brabant Water 

ontleend aan de website van Brabant Water. Het jaarverslag is voorzien van een goedkeurende 

controleverklaring van een externe accountant. 

Het jaarverslag omvat alle drinkwateractiviteiten en niet-drinkwateractiviteiten van de ‘groep’ waarvan 

het drinkwaterbedrijf een onderdeel vormt. 

De tariefsopbouw en het bedrijfsverslag worden geacht uitsluitend de drinkwateractiviteiten te 

omvatten. De tariefsopbouw en het bedrijfsverslag zijn opgesteld conform het Protocol 

Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2012 (hierna: protocol).
9
  

 

In de tariefsopbouw noemt Brabant Water de volgende ‘relevante rapportage’: rapportage 

Prestatievergelijking en verwijst Brabant Water naar wetgeving. ACM beschikt niet over de 

genoemde rapportage en evenmin over een nadere toelichting of achtergronden bij de eerder 

genoemd document. 

 

4.2 Algemeen beeld tariefsopbouw 2012 en realisatie 2011 

De tariefsopbouw is als bijlage 1 bijgevoegd en betreft – kortweg – een overzicht van kosten, 

opbrengsten, tarieven en het aantal administratieve aansluitingen en kubieke meters te leveren 

drinkwater. Bij de tariefsopbouw is een summiere toelichting opgenomen over de totstandkoming van 

alle cijfermatige elementen
10

. In het algemeen houdt deze toelichting, per cijfermatig element, een 

                                                      
9
 Zie hetgeen ACM hierover opmerkt in hoofdstuk 1 – Inleiding.  

10
 Deze toelichting komt ook bij andere drinkwaterbedrijven in vrijwel identieke vorm voor en is – dus – niet specifiek 

toegespitst op Brabant Water. 
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tekstuele weergave in van de eisen die voor dat element zijn verwoord in de wet- en regelgeving of in 

het protocol. 

 

Bij de tariefsopbouw zelf is geen toelichting opgenomen over de totstandkoming van alle cijfermatige 

elementen. De tariefsopbouw is niet voorzien van een verklaring van een externe deskundige 

omtrent de juistheid en redelijkheid van de schattingen en de naleving van het wettelijk kader. Een 

oordeel over de totstandkoming van de tarieven dient derhalve te worden gebaseerd op het 

samenstel van de diverse stukken waarnaar Brabant Water verwijst en, gedeeltelijk, op basis van het 

oordeel van anderen (zie verder) bij die stukken. 

 

De kosten, weergegeven in EUR mln, zijn uitgesplitst in de componenten operationele kosten, 

afschrijvingen, vermogenskosten en belastingen. De totale kosten, ingedeeld in de genoemde 

kostencomponenten, zijn uitgedrukt in achtereenvolgens ‘kosten per aansluiting’ en ‘kosten per 

kubieke meter’. De tariefsopbouw geeft tevens de begrote vermogenskosten als percentage van het 

balanstotaal weer, nl. 3,8%.  

 

De opbrengsten zijn uitgesplitst in ‘opbrengsten uit drinkwateractiviteiten’, ‘opbrengsten ander water’ 

en ‘opbrengsten overige niet-drinkwateractiviteiten’. Brabant Water heeft in het segment 

‘huishoudelijk gebruik’ de volgende tariefsoorten weergegeven: ‘aansluittarief’ en ‘vastrecht’ (beide 

per aansluiting), ‘prijs geleverd drinkwater per kubieke meter’ en ‘prijs geleverd drinkwater 

onbemeterd’. Ook heeft Brabant Water het totaal gemiddeld aantal administratieve aansluitingen en 

de totaal aantal te leveren kubieke meters drinkwater vermeld. 

 

Het bedrijfsverslag omvat een overzicht van de in 2011 gerealiseerde kosten en opbrengsten en een 

vergelijking tussen de toegestane en de gerealiseerde vermogenskosten. Het bedrijfsverslag is 

voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een externe accountant. In deze verklaring 

meldt de accountant dat hij van oordeel is dat het bedrijfsverslag is opgemaakt in overeenstemming 

met het protocol en de ‘invulinstructie bedrijfsverslag Drinkwaterbedrijven’. Het is ACM niet bekend 

wat de eventuele interpretaties van de accountant van Brabant Water zijn (geweest) en of deze 

overeenstemmen met die van accountants van andere drinkwaterbedrijven.  

 

In onderstaande tabel worden de kosten en opbrengsten die Brabant Water heeft begroot voor 2012 

vergeleken met die in 2011. Zowel de opbrengsten als de kosten dalen substantieel. De verschillen 

in de hoogte van de verschillende kostenposten tussen 2011 en 2012 zijn groot. De operationele 

kosten en afschrijvingen stijgen met 3% respectievelijk 5%. De vermogenskosten dalen met 

ongeveer 15%. Als gevolg van de afschaffing van de grondwaterbelasting dalen de belastingen met 

91%. Indien wordt gecorrigeerd voor het effect van belastingen, dan blijven de kosten nagenoeg 

gelijk. 
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Drinkwateractiviteiten in EUR mln Begroting 2012 Realisatie 2011 Afwijking 

Opbrengsten 158,9  193,6  -17,9%  

       

Operationele kosten 105,7  102,5  3,1%  

Afschrijvingen 21,6  20,5  5,4%  

Vermogenskosten 28,2 33,1  -14,7%  

Belastingen 3,4  37,5  -90,9%  

Totale kosten 158,9  197,5  -19,5% 

WACC (als % van de activawaarde) 3,8%  4,6%    

 

De tarieven zijn in 2012 niet onbelangrijk veranderd ten opzichte van 2011. Het aansluittarief en het 

vastrecht zijn met 2 a 3% gestegen, het drinkwatertarief onbemeterd met 11,5%, terwijl het 

drinkwatertarief per m3 met ongeveer 33% is gedaald.  

 

Tarieven in EUR ex belasting en 

BTW 

Tarief 2012 Tarief 2011
11

 Afwijking 2012 

tov 2011 

Aansluittarief basisprijs 716,00 700,00 2,3% 

Vastrecht standaardmeter 68,76  66,96  2,7%  

Drinkwater per m3 0,45  0,67  -32,8% 

Drinkwater onbemeterd 101,82  115,09  11,5%  

 

4.3 Toetsing van de kosten (stap 1)  

De kostenraming 2012 van Brabant Water voor drinkwateractiviteiten is ingedeeld in: operationele 

kosten, afschrijvingen, vermogenskosten en belastingen. Dit is conform artikel 10, derde lid van het 

Drinkwaterbesluit. Brabant Water heeft niet aangegeven wat de gerealiseerde efficiëntieverbetering 

in 2010 is geweest en hoe deze is verwerkt in de schattingen van de kosten 2012. ACM kan hierdoor 

niet vaststellen of Brabant Water handelt in overeenstemming met artikel 9, tweede lid van het 

Drinkwaterbesluit. 

 

Uit het bedrijfsverslag 2011, de tariefsopbouw en het jaarverslag 2011 blijkt dat Brabant Water ook 

niet-drinkwatergerelateerde opbrengsten heeft, dochters Hydreco en Hydro Business zijn actief op 

het gebied van industriewater en duurzame energie. Uit de onderbouwing van de geraamde kosten 

en de activa (‘balanstotaal’) 2012 kan ACM niet opmaken op welke wijze de kosten en activa zijn 

toegerekend aan drinkwater- en niet drinkwateractiviteiten.  

 

De vraag of de kosten die Brabant Water in zijn tariefsopbouw heeft opgenomen, daadwerkelijk 

drinkwateractiviteiten betreffen, kan niet op basis van de tariefsopbouw zelf en de daarbij verstrekte 

toelichting worden beantwoord, maar kan alleen langs indirecte weg worden beantwoord.  

Brabant Water stelt in de toelichting bij de tariefsopbouw dat deze tariefsopbouw is opgesteld 

                                                      
11

 Bron: Tarievenregeling per 1 januari 2011, www.brabantwater.nl.  
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overeenkomstig het protocol, dat ondermeer richtlijnen bevat voor de splitsing van totale kosten in 

drinkwateractiviteiten en niet-drinkwateractiviteiten. De toepassing van het protocol bij de 

tariefsopbouw is niet gevalideerd door een externe accountant. De externe accountant heeft wel 

verklaard dat het bedrijfsverslag (2011) is opgesteld in overeenstemming met het protocol. ACM 

constateert echter dat – gegeven de procentuele afwijkingen – de begrote kosten in de 

tariefsopbouw, niet zonder meer in lijn liggen met de gerealiseerde kosten in 2011 en dat de voor 

afwijkingen geen toereikende toelichting beschikbaar is. Op grond hiervan kan niet zonder meer 

worden aangenomen dat het protocol daadwerkelijk is toegepast bij het bepalen van de kosten in de 

tariefsopbouw.  

 

Operationele kosten 

Volgens het bedrijfsverslag bedroegen de operationele kosten in 2011 EUR 102,5 mln. Brabant 

Water begroot de operationele kosten in 2012 op EUR 105,7 mln; dit is een stijging van 3% ten 

opzichte van 2011. Brabant Water beschrijft niet hoe deze raming tot stand is gekomen en wat de 

achtergrond van de stijging is. 

 

Afschrijvingen en waardering materiële vaste activa 

Brabant Water begroot de afschrijvingen in 2012 op EUR 21,6 mln. Brabant Water toont geen inzicht 

in de totstandkoming van deze raming. Het afschrijvingsbedrag van EUR 21,6 mln is hoger dan de 

afschrijvingen in 2011 zoals opgenomen in het bedrijfsverslag (EUR 20,5 mln).  

 

Brabant Water verwijst in de toelichting op de tariefsopbouw niet naar het jaarverslag, maar naar het 

protocol. In het protocol is opgenomen dat de activa tegen historische kostprijs worden gewaardeerd. 

Ten aanzien van afschrijvingen is opgenomen dat – indien waterbedrijven hun materiële vaste activa 

waarderen tegen de actuele waarde – afschrijvingen gecorrigeerd worden naar historische kosten 

door middel van een herwaarderingscorrectie.  

 

Uit het jaarverslag blijkt dat Brabant Water haar materiële vaste activa waardeert tegen de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- 

of vervaardigingsprijs. Aangenomen dat de waarde van de activa die Brabant Water hanteert in de 

tariefsopbouw direct is afgeleid van die in het jaarverslag, stelt ACM vast Brabant Water de 

bepalingen in artikel 11, derde en vierde lid Drinkwaterwet correct toepast.  

 

Vermogenskosten 

Brabant Water begroot de vermogenskosten in 2012 op EUR 28,2 mln en de kosten voor “MDG 

activiteiten” (drinkwaterprojecten in het buitenland) op EUR 0,3 mln. ACM constateert dat de raming 

van laatstgenoemde kosten iets hoger is dan zoals opgenomen in het bedrijfsverslag 2011 en dat de 

verhouding van deze kosten ten opzichte van de omzet uit drinkwateractiviteiten ruimschoots onder 

het wettelijke maximum van 1% voor dergelijke kosten ligt. 

 

Het gemiddelde balanstotaal (cf. artikel 6, tweede lid van de Drinkwaterregeling) bedraagt volgens 
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Brabant Water EUR 743 mln. De begrote vermogenskosten ter grootte van EUR 28,2 mln bedragen 

daarmee 3,7% van het balanstotaal, hetgeen ruim onder het maximum ligt dat de minister heeft 

vastgesteld.  

 

Belastingen 

Uit de vermelding van de kosten blijkt in 2012 ten opzichte van 2011 een daling van de belastingen, 

als gevolg van de afschaffing in 2012 van de grondwaterbelasting.  

 

4.4 Toetsing van de tarieven (stap 2) 

Omzet  

De opbrengsten als vermeld in de tariefsopbouw bestaan uit ‘opbrengsten uit drinkwateractiviteiten’ 

(EUR 158,9 mln), opbrengsten ander water (EUR 3,5 mln) en ‘opbrengsten overige niet-

drinkwateractiviteiten’ (EUR 10 mln).  

 

Uit de tariefsopbouw blijkt dat Brabant Water bij het ramen van de omzet 2012 rekening heeft 

gehouden met de gerealiseerde omzet van 2010, zoals voorgeschreven in artikel 9, eerste lid van 

het Drinkwaterbesluit. Bij de toelichting op de ontwikkeling van de omzet van 2011 naar 2012 geeft 

Brabant Water aan dat de lagere omzet in 2012 wordt veroorzaakt door het schrappen van de 

grondwaterbelasting.  

 

Maximum eigen vermogen 

In artikel 10, tweede lid van de Drinkwaterwet is bepaald dat de minister tweejaarlijks, ten behoeve 

van de tarieven van de daarop volgende twee kalenderjaren, het maximaal toegestane aandeel van 

het eigen vermogen in het totale vermogen vaststelt. Voor 2012 en 2013 is dit aandeel vastgesteld 

op 70%
12

.  

Uit de tariefsopbouw van Brabant Water blijkt niet de (verwachte) hoogte van het eigen vermogen in 

of ultimo 2012 en de eventuele consequenties voor de drinkwatertarieven 2012. ACM kan daarom 

niet vaststellen of Brabant Water handelt in overeenstemming met artikel 10, tweede lid van de 

Drinkwaterwet. 

 

Ter indicatie van de vermogensverhouding van Brabant Water heeft ACM, op basis van de 

geconsolideerde jaarrekening 2011 van Brabant Water, de vermogensverhouding ultimo 2011 van 

het geconsolideerde waterbedrijf onderzocht. Voor Brabant Water bedraagt deze 51%. Dit 

percentage betreft niet uitsluitend drinkwateractiviteiten. Aangezien dit percentage ruim onder het 

door de minister gestelde maximum ligt en de niet-drinkwateractiviteiten van Brabant Water relatief 

beperkt in omvang zijn, acht ACM het niet voor de hand liggend dat Brabant Water de norm van 70% 

overschrijdt. 

 

 

                                                      
12

 Besluit van 24 oktober 2011 van de staatssecretaris van I&M (DP2011055738) 
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Tarieven 

ACM stelt vast dat de weergave van de drinkwatertarieven in de tariefsopbouw zich beperkt tot 

kwantitatieve eindresultaten. De tarieven zijn in 2012 sterk veranderd ten opzichte van 2011. Het 

vastrecht is met ongeveer 2,7% gestegen, terwijl het drinkwatertarief per m3 ongeveer 33% is 

gedaald en het drinkwatertarief onbemeterd 11,5%. De daling komt met name door de afschaffing 

van de grondwaterbelasting. 

 

In de tariefsopbouw vermeldt Brabant Water tarieven voor ‘nieuwe aansluitingen’, ‘vastrecht’, 

‘geleverd drinkwater (m3)’ en ‘geleverd drinkwater onbemeterd’. Dit is overeenkomstig artikel 10, 

eerste en tweede lid van het Drinkwaterbesluit. 

 

Voor de toets op het inzicht in kostentoerekening dient het drinkwaterbedrijf bij de tarieven aan te 

geven hoe deze zijn afgeleid uit de te maken operationele kosten, afschrijvingen, vermogenskosten 

en belastingen. De tariefsopbouw van Brabant Water biedt dit inzicht alleen op het niveau van de 

totale tariefopbrengsten. Voor de volledigheid: in de tariefsopbouw drukt Brabant Water de totale 

kosten 2012 uit in achtereenvolgens ‘kosten per aansluiting’ en ‘kosten per kubieke meter geleverd 

drinkwater’. Deze presentatie is geschikt voor vergelijkingsdoeleinden maar betreft geen 

kostentoerekening.  

 

De tariefsopbouw verschaft geen inzicht in de toerekening van kosten aan de levering via het 

distributienet van ander water dan drinkwater, zoals voorgeschreven in artikel 10, vierde lid van het 

Drinkwaterbesluit.  

 

Tot slot kan met de gegevens die Brabant Water in de tariefsopbouw vermeldt geen sluitende 

berekening worden opgesteld van tarieven, volumes en totale omzet. De totale begrote omzet uit 

drinkwater bedraagt EUR 158,9 mln. In de tariefsopbouw ontbreekt het verwachte aantal nieuwe 

aansluitingen en het volume te leveren hoeveelheid drinkwater onbemeterd. Hierdoor kan ACM niet 

vaststellen of de begrote omzet uit drinkwateractiviteiten (volledig) wordt behaald met de 

voorgenomen tarieven. Op basis van de beschikbare informatie komt ACM slechts tot een omzet van 

EUR 151,7 mln, ongeveer EUR 7,2 mln lager dan de totale begrote omzet. Brabant Water geeft in 

haar reactie aan dat dit kan worden verklaard met incasso-boetes en verhuur van brandleidingen en 

drinkwaterinstallaties. Verder blijkt uit de tariefsopbouw niet hoe in de begrote omzet is omgegaan 

met opbrengsten uit bijzondere diensten (bijvoorbeeld kermisaansluitingen, automatische incasso).  
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Tarieven in EUR ex belasting en BTW Tarief 

(in EUR) 

Volume Omzet 

(in EUR mln) 

Aansluittarief 716,00   Onbekend  Onbekend 

Vastrecht (per aansluiting) 68,76  1.095.152 75,3  

Drinkwater per m3 0,450  166.958.700 75,1  

Drinkwater onbemeterd 101,82  12.847  1,3 

Totale omzet     151,7  

Begrote opbrengsten drinkwateractiviteiten     158,9  

Verschil     7,2  
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5 Conclusies Brabant Water 

 

ACM stelt vast dat de tariefsopbouw van Brabant Water vrijwel alleen eindresultaten bevat en 

nauwelijks onderbouwing van en toelichting op keuzes en overwegingen die daaraan ten grondslag 

liggen. 

 

Uit de tariefsopbouw blijkt dat de begrote opbrengsten en kosten in 2012 lager zijn dan die in 2011. 

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de afschaffing van de grondwaterbelasting in 2012. Wanneer 

de grondwaterbelasting buiten beschouwing wordt gelaten, blijven de kosten nagenoeg gelijk. De 

tarieven zijn in 2012 sterk veranderd ten opzichte van 2011. Het vastrecht stijgt licht, terwijl de prijs 

per m3 drinkwater sterk is gedaald. 

 

Op basis van de door Brabant Water aangeleverde informatie stelt ACM vast dat de tariefstelling in 

overeenstemming is met de volgende bepalingen uit de Drinkwaterwet en –regelgeving:  

 de tarieven zijn op totaalniveau kostendekkend aangezien de door Brabant Water voor 2012 

begrote omzet uit drinkwateractiviteiten niet meer is dan de voor drinkwateractiviteiten begrote 

kosten; 

 de door Brabant Water begrote kosten in de tariefsopbouw zijn ingedeeld in de wettelijk 

voorgeschreven componenten; 

 de door Brabant Water begrote vermogenskostenvoet is in 2012 niet hoger dan de door de 

minister vastgestelde maximale vermogenskostenvoet; 

 de door Brabant Water begrote kosten voor drinkwateractiviteiten in het buitenland bedragen niet 

meer dan 1% van de geraamde omzet;  

 aannemelijk is dat Brabant Water de afschrijvingskosten heeft berekend volgens algemeen 

aanvaarde bedrijfseconomische principes;  

 aannemelijk is dat Brabant Water de activa heeft gewaardeerd tegen historische kostprijs;  

 de omzetraming 2012 is gebaseerd op de gerealiseerde omzet in 2010, en 

 de tariefsopbouw van Brabant Water vermeldt tenminste de drie voorgeschreven tarieven.  

 

Op basis van de door Brabant Water aangeleverde informatie heeft ACM voor de volgende 

bepalingen niet kunnen vaststellen of de tariefstelling in overeenstemming is met de Drinkwaterwet 

en –regelgeving: 

 de door Brabant Water geraamde activa, kosten en omzet hebben uitsluitend betrekking op de 

drinkwateractiviteiten zoals vermeld in artikel 7 van de Drinkwaterwet; 

 Brabant Water heeft geanalyseerd welke kostenefficiëntie in voorgaande jaren is gerealiseerd en 

heeft deze betrokken in de tarieven voor 2012; 

 de totale kosten (operationele kosten, afschrijvingen, vermogenskosten en belastingen) worden 

toegerekend aan de onderscheiden producten en diensten en deze uitkomst werkt uit in het 

tarief per product/dienst, en; 

 de totale geraamde omzet uit drinkwateractiviteiten is gelijk aan het somproduct van de 

producten/diensten en tarieven die Brabant Water vermeldt in haar tariefsopbouw.  
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Bijlage 1 – Tariefsopbouw 2012 Brabant Water 
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Bijlage 2 – Adviesaanvraag Inspectie Leefomgeving en Transport 
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Bijlage 3 – Relevante artikelen drinkwaterregelgeving 

 

Drinkwaterwet  

 

Artikel 7 

1. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf heeft tot taak: 

a. het tot stand brengen en in stand houden van een duurzame en doelmatige openbare 

drinkwatervoorziening in het voor zijn bedrijf vastgestelde distributiegebied; 

b. het tot stand brengen en in stand houden van de infrastructuur die noodzakelijk is voor de 

productie en distributie van drinkwater in dat distributiegebied; 

c. het overeenkomstig artikel 8 leveren van drinkwater binnen het voor zijn bedrijf vastgestelde 

distributiegebied, en 

d. het borgen van de kwaliteit en duurzaamheid van het productie- en distributieproces en het 

geleverde drinkwater. 

2. De eigenaar van een drinkwaterbedrijf heeft voorts tot taak: 

a. het bijdragen aan de bescherming van de bronnen voor de drinkwatervoorziening in zijn 

distributiegebied tegen verontreiniging, waaronder in elk geval wordt begrepen: 

1. het verrichten van onderzoek naar de kwaliteit van deze bronnen; 

2. het beheren of medebeheren van terreinen rondom deze bronnen gericht op het 

voorkomen of beperken van verontreiniging van deze bronnen; 

b. het bijdragen aan het uit een oogpunt van volksgezondheid verantwoord omgaan met 

drinkwater door eigenaars, consumenten en andere afnemers tussen het punt van levering 

en het punt waar het drinkwater voor consumptie ter beschikking komt, waaronder in elk 

geval wordt begrepen: 

1. het geven van voorlichting aan consumenten; 

2. het opstellen van technische eisen ten aanzien van de op zijn distributienet aan te 

sluiten en aangesloten installaties; 

3. het overeenkomstig artikel 24 uitvoeren van controles ten aanzien van bedoelde 

installaties. 

3. De infrastructuur die door de eigenaar van een drinkwaterbedrijf overeenkomstig het eerste lid, 

onderdeel b, is of wordt aangelegd, hersteld, vernieuwd of uitgebreid wordt voor de toepassing 

van de Belemmeringenwet Verordeningen en de Belemmeringenwet Privaatrecht aangemerkt 

als openbaar werk of openbare werken van algemeen nut. 

4. Indien de eigenaar van een drinkwaterbedrijf baten die zijn verkregen ter uitvoering van een taak 

of taken als bedoeld in het eerste of tweede lid aanwendt voor het verrichten van economische 

activiteiten, geschiedt de aanwending van die baten tegen condities die in het normale 

handelsverkeer gebruikelijk zijn voor de financiering van de desbetreffende economische 

activiteiten. De artikelen 25a, aanhef en onderdeel d, en 25b van de Mededingingswet zijn van 

overeenkomstige toepassing op de eigenaren van drinkwaterbedrijven. 
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Artikel 10 

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt een algemeen aanvaarde 

bedrijfseconomische methode vastgesteld volgens welke de gewogen gemiddelde 

vermogenskostenvoet en het aandeel eigen vermogen in het totale vermogen worden bepaald. 

2. Onze Minister stelt tweejaarlijks voor 1 november, ten behoeve van de bepaling van de tarieven 

voor de daarop volgende twee kalenderjaren, het maximaal toegestane aandeel vast van het 

eigen vermogen in het totale vermogen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt 

vastgesteld volgens welke criteria en tot welk niveau Onze Minister op een daartoe strekkend 

verzoek van de eigenaar van een drinkwaterbedrijf van dit in de vorige volzin bedoelde maximale 

aandeel kan afwijken. 

3. Onze Minister stelt tweejaarlijks voor 1 november, ten behoeve van de bepaling van de tarieven 

voor de daarop volgende twee kalenderjaren, de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet 

vast volgens de methode, bedoeld in het eerste lid. Tegen de vaststelling is geen bezwaar of 

beroep mogelijk. 

 

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. 
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Artikel 13 

1. In het belang van de openbare drinkwatervoorziening worden bij of krachtens algemene 

maatregel van bestuur nadere regels gesteld met betrekking tot: 

a. de kosten die ten grondslag liggen aan het tarief, bedoeld in artikel 11; 

b. de elementen en wijze van berekening van de tarieven, bedoeld in artikel 12. 

2. Indien niet wordt voldaan aan artikel 11 of 12 of nadere regels als bedoeld in het eerste lid kan 

Onze Minister een aanwijzing geven aan de eigenaar van een drinkwaterbedrijf. Bij de 

aanwijzing wordt aangegeven op welke gronden niet wordt voldaan aan artikel 11 of 12 of de 

bedoelde regels en welke wijzigingen met het oog daarop in het tarief vereist zijn. Bij de 

aanwijzing wordt een termijn gesteld waarbinnen aan de aanwijzing voldaan moet worden. 

 

***************************************** 

  

Drinkwaterbesluit 

 

Artikel 6. Vermogenskostenvoet  

1. Als methode, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet, voor het bepalen van de gewogen 

gemiddelde vermogenskostenvoet wordt vastgesteld de methode, opgenomen in de bij dit 

besluit behorende bijlage C. 

2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de berekening 

van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet overeenkomstig de methode bedoeld in het 

eerste lid.  

 

Artikel 7. Aandeel eigen vermogen  

1. Het aandeel eigen vermogen wordt bepaald als het totaal vermogen, verminderd met het vreemd 

vermogen, gedeeld door het totaal vermogen.  

2. Bij het vaststellen van het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, bedoeld in artikel 10, 

tweede lid, van de wet, worden de volgende criteria in acht genomen: 

a. de kredietwaardigheid ten behoeve van het aantrekken van vreemd vermogen; 

b. de ruimte voor investeringen; 

c. het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen. 

3. Het afwijken, bedoeld in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de wet, van het krachtens de 

eerste volzin van dat lid vastgesteld maximaal toegestane aandeel eigen vermogen is 

toegestaan voor zover: 

a. aannemelijk kan worden gemaakt dat dit nodig is voor het doen van investeringen; 

b. dat leidt tot een verlaging van de kosten van financiering, 

c. de afwijking maximaal 10 procentpunten meer bedraagt dan het maximaal toegestane 

aandeel eigen vermogen. 

4. Een verzoek tot afwijking als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de wet, is met redenen 

omkleed.  
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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.  

 

Artikel 8a. Advies door NMa  

1. Onze Minister kan advies vragen aan de raad van bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit voorafgaande aan: 

a. het afwijken, bedoeld in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de wet, 

b. de vaststelling van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, bedoeld in artikel 10, 

derde lid, van de wet, 

c. de beoordeling van een verzoek tot fusie als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet, 

voor zover het de doelmatige drinkwatervoorziening, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, 

van de wet, in relatie tot de voorgenomen fusie betreft, 

d. de vaststelling van de nadere regels, bedoeld in de artikelen 6, tweede lid, en 8, vierde lid,e. 

de vaststelling van het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, bedoeld in artikel 7, 

tweede lid. 

2. De inspecteur kan bij de uitoefening van het toezicht op de naleving van artikel 12, derde lid, van 

de wet en van deze paragraaf advies vragen aan de raad van bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit. 

3. Bij ministeriële regeling wordt bepaald onder welke omstandigheden Onze Minister 

respectievelijk de inspecteur gebruikmaakt van zijn in het eerste respectievelijk tweede lid 

neergelegde bevoegdheid.  

 

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. 
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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 5. Berekening gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet 

Ten behoeve van de berekening van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, bedoeld in 

artikel 10, eerste lid, van de wet, overeenkomstig bijlage C van het besluit, hanteert de Minister de 

volgende uitgangspunten: 

a. De risicovrije rente wordt gebaseerd op een nominale Nederlandse staatsobligatie met een 

looptijd van tien jaar, aan de hand van het gemiddelde gerealiseerde rendement over de 

voorafgaande twee jaren en de voorafgaande vijf jaren;  

b. de renteopslag wordt gebaseerd op: 

1. de historische renteopslag van een geschikte groep van ondernemingen met activiteiten 

die vergelijkbaar zijn met die van de drinkwaterbedrijven en met een vergelijkbare 

kredietwaardigheid, 

2. de gemiddelde historische renteopslag op een index van obligaties van ondernemingen 

met een vergelijkbare kredietwaardigheid; 

c. bovenop de renteopslag worden transactiekosten berekend; 
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d. de marktrisicopremie wordt gebaseerd op zowel historisch gerealiseerde rendementen als 

op verwachtingen over toekomstige rendementen; 

e. de equity bèta wordt bepaald op basis van beursgenoteerde ondernemingen met 

vergelijkbare activiteiten en een vergelijkbaar risicoprofiel; 

f. het aandeel eigen vermogen ten behoeve van de bepaling van de gewogen gemiddelde 

vermogenskostenvoet wordt gebaseerd op gegevens over het aandeel eigen vermogen van 

ondernemingen die vergelijkbaar zijn met drinkwaterbedrijven, met een gezonde financiële 

positie. 

 

Artikel 6. Berekening vermogenskosten 

1. De maximaal toegestane vermogenskosten die de eigenaar van een drinkwaterbedrijf mag 

doorberekenen in het drinkwatertarief worden berekend als het product van de op grond van 

artikel 10, vierde lid, van het besluit vastgestelde vermogenskostenvergoeding en de 

activawaarde, bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de wet. 

2. De activawaarde, bedoeld in het eerste lid, is het gemiddelde van het begrote totaal van de 

activa per 1 januari en 31 december van het jaar waarvoor de toegestane vermogenskosten 

worden berekend. Liquide middelen worden niet gerekend tot de activawaarde. 

 

Artikel 7. Omstandigheden waaronder advies gevraagd wordt aan NMa 

1. De Minister vraagt advies aan de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

voorafgaande aan: 

a. het afwijken, bedoeld in artikel 10, tweede lid, tweede volzin, van de wet,  

b. de vaststelling van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, bedoeld in artikel 10, 

derde lid, van de wet, 

c. de beoordeling van een verzoek tot fusie als bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de wet, 

voor zover het de doelmatige drinkwatervoorziening, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, 

van de wet, in relatie tot de voorgenomen fusie betreft, 

d. de vaststelling van de nadere regels, bedoeld in de artikelen 6, tweede lid, en 8, vierde lid, 

van het besluit, 

e. de vaststelling van het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, bedoeld in artikel 7, 

tweede lid, van het besluit.  

2. De inspecteur vraagt bij de uitoefening van het toezicht op de naleving van artikel 12, derde lid, 

van de wet en van paragraaf 2.1 van het besluit advies aan de raad van bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit. 

 
 


