
Alshet zo gemakkelijk gaat,
dekt deburger straks geen te
kort van tientallenmiljoenen,
zoals nu,maar vanhonderden
miljoenen.Deburger kent
vaakwel deonroerendezaak
belasting (ozb).Daarwordt
goedopgelet.Maarde sluip
route genaamdprecario?

Niet zeldenmaakt eenge
meente goede sier indemedia
door te stellendat zedeozb
voorhaarburgers verlaagt.
Maar tegelijkertijd zie je soms
diezelfde gemeentedepreca
riomaatregel invoeren zonder
dat er eenhaannaar kraait.

Demeestewethouders die
wij spreken, zijnhetmet ons
eensdat deprecariomaat
regel niet debeste is.Maar
ja, zeggen zedan, het geld is
hardnodig. ‘Enopeenandere
manier krijgenwehetniet
voor elkaar.’

Wij hebbenbest be
grip voorhet feit dat
gemeentenhet lastig
hebbennuhetRijk
veel takenheeft overge

heveld zonder adequate
financiering.Maarde route
omdatprobleemaan tepak
ken iswat onsbetreft niet het
heffen van indirecte belastin
gen. Enal helemáál niet via de
drinkwaterfactuur.

MinisterRonaldPlasterk
vanBinnenlandseZakenheeft
deTweedeKamer afgelopen
week latenwetendathij pre
cariobelasting ‘op termijn’wil
afschaffen. Ik roephemopom
daarhaastmee temaken.Dit
voelt als eenhalfslachtige aan
pak. Te veel gepolder.

Komop, doorpakkennu!

Een terugkerend thema
in aandeelhouders
vergaderingen van
drinkwaterbedrijven is

de vraag—klinkendals eis—
vangemeentenenprovincies
omdeprijs vanhetwater voor
de consument laag tehouden.
Zo laagmogelijk zelfs,want,
zo klinkt het dan, het gaat om
eenprimaire levensbehoefte
die voor iedereenbetaalbaar
moet zijn.

Wij vanVitens zijn er trots
opdat onzebedrijfsvoering
zodanig efficiënt is datwede
prijs van eenkuubwater kun
nenbeperken tot ongeveer €1.
Enneen,water is niet té goed
koop.Dezeprijs is de reflectie
vande integrale bedrijfsvoe
ring, inclusief deherinveste
ring inde infrastructuur, en
eengezondfinancieel beleid.

Voordit tarief beherenwe
onzewaterwingebieden,
winnenen zuiverenwe
hetwater, leggenwe
leidingenaanenonder
houdenwedeze enbie
denweeenklantgerichte
dienstverlening. Inde afgelo
pen tien jaar is de gemiddelde
waterrekeningondanksde
inflatie gezaktmet zo’n €20.

Des te zuurder is het omte
moeten constaterendat die
zelfde aandeelhouders steeds
vaker deprijs vanhet drink
water verhogendoorhet hef
fen vande zogehetenprecario.
Gemeentenhebbendeweg
gevondennaarhet dekken
vangaten indebegrotingdoor
bij het drinkwaterbedrijf een
indirecte belasting teheffen
ophet gebruik vandeonder
grond.Het drinkwaterbedrijf
belast deze via dewaterfactuur
rechtstreeksdoor aande in
woners vandebetreffende ge
meente. Zobetalenhuishou
dens zo’n €50 tot €60per jaar
meer voorhundrinkwater.

Tel alle belastingenop
drinkwater bij elkaar op, en
water komt terecht inhet
rijtje vanbelaste producten
zoals tabak, benzine enalco
hol.Maardrinkwater is zoals
gezegd eeneerste levens
behoefte.Hetmoet betaalbaar
blijven voor iedereen.

Precariobelasting is een
indirecte en voordeburger
onzichtbarebelasting, die
doorde gemeente ongelimi
teerdkanworden verhoogden
de transparantie vandeover
heidsfinanciën vertroebelt.
Deburgerheeft vaakniet in
de gatendathij aldusmeebe
taalt aanhet afdekken vaneen
gemeentelijk tekort.

Bovendien:waar zit de rem?
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Stiekemvervuild: uw
drinkwaterrekening

Lieve Declercq

LieveDeclercqisceovandrink-
waterbedrijfVitens.Volgende
weekindezewisselcolumn:
MeinyPrins,directeurvan
Priva (klimaat-enproces-
automatisering).
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