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Synergy for All

Belasting op Leidingwater

De Belasting op Leidingwater (BOL) was dit jaar
veelvuldig in het nieuws. Wat is de BOL precies
en waarom was daar zo veel commotie over?

De BOL is een belasting die wordt geheven op alle
leveringen van bewerkt water (dus niet alleen
drinkwater) tussen verschillende partijen
(derden). We spreken van leidingwater als het
water de leiding daadwerkelijk verlaat. De
combinatie van deze drie elementen is cruciaal in de
vaststelling of je belastingplichtig bent. Ter
toelichting hierbij:
1. De bewerking hoeft niet zodanig te zijn dat je

drinkwaterkwaliteit verkrijgt. Het is voldoende om
bijvoorbeeld bezinksel eruit te filteren.

2. Eigen verbruik is niet belast. Bij de levering moet
sprake zijn van twee aparte juridische entiteiten
die niet tot dezelfde groep behoren.

3. De wetgeving is niet duidelijk over wanneer
water een leiding verlaat. De term die men bezigt
is dat water verbruikt moet worden. Maar
wanneer wordt water verbruikt?  Voor kraanwater
ligt dit voor de hand.
Maar hoe zit het bijvoorbeeld met koelwater?
Water dat verdampt tijdens het koelproces
verlaat wel het systeem, maar wordt niet
verbruikt door de fabriek als zodanig. Ook
demiwater dat wordt geleverd aan een fabriek
om stoom van te maken, wordt feitelijk niet
verbruikt omdat het water het systeem niet
verlaat. De wetgever heeft in het verleden
gesteld dat zij onder verbruik ook verstaat
gebruik. Wij denken echter dat dit juridisch
onjuist en onhoudbaar is.

De BOL stond op de nominatie om te verdwijnen in
2013. Het bracht relatief weinig op, omdat alleen
over de eerste 300 m3 belasting moest worden
betaald.

Waarom was er commotie?
Het ministerie van Financiën zocht manieren om
extra belastingopbrengsten te genereren. In plaats
van dat de BOL verdween, werd hij nieuw leven
ingeblazen. De wetgever besloot het plafond van
300 m3 per 1 januari 2014 te schrappen en het tarief
te verdubbelen. Het verdwijnen van het plafond zou
een enorme impact hebben op de industriële
grootverbruikers op de site. In het ergste geval
moesten alle klanten op Chemelot zo’n € 3 miljoen
extra belasting betalen. In totaal verwachtte de
fiscus met deze maatregel € 80 miljoen aan extra
inkomsten te verwerven. Wat de situatie verergerde,
was dat de definities op verbruik niet duidelijk zijn.
Met deze verruiming laaide de discussie weer op.
Wat moesten industriële grootverbruikers nu doen bij
de aangifte?

Verhoging plafond van de baan
Sinds de aankondiging van de maatregel heeft USG
samen met andere industriële partijen en het VEMW
geageerd tegen de voorgenomen besluiten. Bij het
ministerie van Financiën en de Belastingdienst
hebben we gehamerd op de onuitvoerbaarheid van
de wet en bij het ministerie van Economische Zaken
op de negatieve impact op de industrie.
Omdat de onduidelijkheid in de wettekst een bron is
voor rechtszaken, besloot de staatsecretaris het
plafond van 300 m3 intact te houden. De verhoging
van het tarief wordt wel doorgevoerd, maar de
impact voor de Chemelot-klanten is nu enkele
duizenden euros en niet de gevreesde € 3 miljoen.
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