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Voorstel 
Voorgesteld wordt het Besluit aftrek ingenomen water voor bedrijfsruimten bij 
aanwezigheid van woonruimten aangesloten op dezelfde watermeter vast te 
stellen. 

Samenvatting 
De meeste aanslagen voor bedrijfsruimten worden vastgesteld naar rato van de 
ingenomen hoeveelheid water (tabelbedrijven). Het komt echter vaak voor dat op 
de watermeter van een bedrijf ook nog één of meerdere woonruimte(n) is/zijn 
aangesloten. Deze woonruimten krijgen dan via het bedrijf water aangeleverd. 
Voor deze woonruimten worden reeds afzonderlijk aanslagen opgelegd. Als het 
verbruik ten behoeve van de woonruimten wordt geregistreerd door een 
deelwatermeter, dan wordt dit verbruik in mindering gebracht op de 
bedrijfsaanslag. Als echter dit verbruik niet wordt geregistreerd, dan moet GBL T -
om een dubbele heffing te voorkomen - het verbruik ten behoeve van die 
woonruimten door schatting bepalen. Dit kan uiteraard op verschillende manieren 
gebeuren. Het is dan zinvol om de wijze van schatten in een beleidsregel vast te 
leggen. Voorgesteld wordt om hierbij een aftrek toe te passen van 48 m3 per 
bewoner van die woonruimten per jaar. 

Behandelen in vergadering d.d. 7 januari 2013 

Toelichting 
De voorgestelde aftrek komt ongeveer overeen met de afvalwatercoëfficiënt die 
bij de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing geldt voor huishoudelijk 
afvalwater(= 0,0208 v.e. per ingenomen m3 water= 1 : 0,0208 = 48,077m3 ) 

Personele consequenties 
Geen 

Financiële consequenties 
Geen 

Juridische consequenties 
Geen 

Consequenties voor Communicatie 
Bij vaststelling van dit besluit zal afdeling Heffen contact opnemen met afdeling 
Communicatie om dit besluit gebiedsdekkend te laten publiceren. 

Bijlagen 
Besluit aftrek ingenomen water voor bedrijfsruimten bij aanwezigheid van 
woonruimten aangesloten op dezelfde watermeter. 



Besluit tot vaststelling van het 'Besluit aftrek ingenomen water voor 
bedrijfsruimten bij aanwezigheid van woonruimten aangesloten op dezelfde 
watermeter'. 

Het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-
Tricijn (verder: GBL T); 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen ter bepaling van de 
aftrek die wordt toegepast bij de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing 
wanneer één of meerdere woonruimten zijn aangesloten op dezelfde watermeter 
als een (tabel)bedrijfsruimte; 

Gelet op: 
artikel 83 en 84 van de Waterschapswet; 
artikel 20, lid 9 van de Gemeenschappelijke regeling GBLT 2013; 

BESLUIT: 

vast te stellen het 'Besluit aftrek ingenomen water voor bedrijfsruimten bij 
aanwezigheid van woonruimten aangesloten op dezelfde watermeter': 

Artikel 1 
Indien een aanslag voor een bedrijfsruimte wordt vastgesteld aan de hand van de 
hoeveelheid ingenomen water, welke hoeveelheid wordt geregistreerd via een 
watermeter waarop naast de betreffende bedrijfsruimte eveneens één of 
meerdere woonruimten zijn aangesloten, terwijl een deelwatermeter om het 
verbruik ten behoeve van de woonruimte(n) te registreren ontbreekt, wordt op de 
totale via de (hoofd)watermeter geregistreerde hoeveelheid ingenomen water een 
aftrek toegepast. Deze aftrek bedraagt 48 m3 per bewoner van die woonruimte(n) 
per heffingsjaar. 

Artikel 2 
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking en vindt toepassing op belastingaanslagen die worden op 
gelegd voor heffingstijdvakken die zijn aangevangen respectievelijk die zullen 
aanvangen op of na 1 januari 2013. 

2. Het 'Besluit aftrek voor bedrijfsruimten bij aanwezigheid van woonruimten' 
vastgesteld door het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijk 
belastingkantoor Rijn Midden d.d. 14 december 2009 is niet meer van 
toepassing, met dien verstande dat het wél van kracht blijft voor aanslagen 
die zijn opgelegd, respectievelijk die nog zullen worden opgelegd, voor de 
heffingstijdvakken die zijn aangevangen voor 1 januari 2013. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald als het 'Besluit aftrek ingenomen water 
voor bedrijfsruimten bij aanwezigheid van woonruimten aangesloten op 
dezelfde watermeter'. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van GBLT 
d.d. 7 januari 2013, 

de directeur, de voorzitter, 

T.J. Boersma 


