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Voorstel 
Voorgesteld wordt het 'Besluit inzake de toepassing van de tabel 
afvalwatercoëfficiënten' vast te stellen. 

Samenvatting 
De aanslagen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing worden voor een groot 
aantal bedrijfsruimten vastgesteld aan de hand van de totale hoeveelheid 
ingenomen water (tabelbedrijven). Het aantal vervuilingseenheden wordt 
berekend met toepassing van de coëfficiënt die is opgenomen in de 
conversietabel van artikel 2 van het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 
(verder: de conversietabel). Deze coëfficiënt wordt vervolgens ingepast in de 
tabel afvalwatercoëfficiënten van artikel 122K lid 3 van de Waterschapswet en 
(verder de tabel afvalwatercoëfficiënten). Deze werkwijze leidt dan tot indeling in 
een klasse van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Het komt geregeld voor dat een 
bedrijf grote hoeveelheden water geheel of vrijwel geheel onvervuild loost. GBL T 
kan dan twee berekeningsmethoden toepassen om tot een redelijke aanslag 
zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing te komen: 

het kan de niet geloosde- of (vrijwel) schoon geloosde hoeveelheid water 
verdisconteren in de coëfficiënt waarmee een ambtshalve correctie 
plaatsvindt op conversietabel; en 
het kan de niet- geloosde- of (vrijwel) schoon geloosde hoeveelheid water 
als een afzonderlijke deelstroom benaderen. 

Voorgesteld wordt om deze hoeveelheden water als een afzonderlijke deelstroom 
te benaderen. In dat geval wordt de aanslag tot in lengte van jaren berekend naar 
rato van de actuele situatie. Dit is de meest zuivere wijze van berekenen van de 
aanslag. Bij verdiscontering wordt de situatie over een bepaalde periode 
doorgetrokken naar de toekomst. Mocht het bedrijf dan wijzigingen doorvoeren in 
de productieprocessen, dan zal dat leiden tot aanslagen die niet overeenkomen 
met de werkelijk geloosde vuillast. 

Het voorstel strekt ertoe dat GBL T een dergelijke correctie voor bedrijven die 
onder bedrijfstakken vallen die in de conversietabel met name zijn genoemd, 
alleen toepast als het om water gaat dat als koelwater is gebruikt. Deze bedrijven 
kunnen dan wél een correctie claimen voor koelwaterstromen, maar bijvoorbeeld 
niet voor water dat in het product is verwerkt. Die laatstbedoelde hoeveelheid is 
bij deze bedrijven namelijk al in de coëfficiënt verdisconteerd. Een aftrek voor 
water dat in het product is verwerkt geldt dan alleen voor bedrijven die vallen 
onder de categorie "niet in deze (conversie)tabel genoemde bedrijfstakken". 
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan bedrijven die betonmortel produceren, aan 
sportvelden (sproeiwater voor velden en gravelbanen enz.). Dit standpunt stemt 
geheel overeen met het standpunt dat de Unie van Waterschappen hierover 
eerder heeft ingenomen. 



Voorts wordt voorgesteld dat de belastingplichtige de betreffende hoeveelheid 
water dient vast te stellen door middel van een (tussen)watermeter dan wel, als 
meting van deze hoeveelheid niet mogelijk blijkt, dat hij dit aantoont door middel 
van een goed controleerbare berekening. 

Behandelen in vergadering d.d. 7 januari 2013 

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 
Het 'Besluit inzake de toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten' 



Besluit tot vaststelling van het 'Besluit inzake de toepassing van de tabel 
afvalwatercoëfficiënten'. 

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

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen inzake de 
toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten van artikel 122k van de 
Waterschapswet die tevens voor de verontreinigingsheffing van toepassing is 
verklaard via artikel 7.5 lid 5 van de Waterwet; 

Gelet op: 
artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; 
artikel 2 van het 'Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009' 
artikel 20, lid 9 van de Gemeenschappelijke regeling GBLT 2013; 

BESLUIT : 

vast te stellen het 'Besluit inzake de toepassing van de tabel 
afvalwatercoëfficiënten': 

Artikel 1 
In dit besluit wordt verstaan onder: 

a. het Besluit: het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water; 
b. tabel: de tabel als bedoeld in artikel 122 k van de Waterschapswet; 
c. conversietabel: de tabel als bedoeld in artikel 2 van het Besluit. 

Artikel 2 
1. Indien een bedrijf, waarvan de vervuilingswaarde wordt vastgesteld aan 

de hand van de totale hoeveelheid ingenomen water, aantoont dat een 
bepaalde hoeveelheid van het gebruikte water niet is geloosd of (vrijwel 
geheel) schoon is geloosd en aannemelijk is dat deze hoeveelheid water 
niet is verdisconteerd in de op dat bedrijf van toepassing zijnde 
afvalwatercoëfficiënt van de conversietabel, dan wordt die hoeveelheid 
water in de zuiveringsheffing en in de verontreinigingsheffing betrokken 
als een afzonderlijke deelstroom. 

2. Lid 1 is niet van toepassing op bedrijven die vallen onder een van de 
bedrijfstakken die in de conversietabel met name zijn genoemd, met 
uitzondering van hoeveelheden water die deze bedrijven uitsluitend 
hebben gebruikt als koelwater. 

3. De bepalingen in lid 1 en lid 2 vinden eerst toepassing wanneer het 
betreffende bedrijf de hoeveelheid water heeft vastgesteld door middel 
van een (tussen)watermeter, of- indien meting van deze hoeveelheid 
niet mogelijk is - door een goed controleerbare berekening. 

Artikel 3 
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 aanvangen respectievelijk die 
zullen aanvangen op- of na 1 januari 2013. 

2. De 'Beleidsregels voor de toepassing van de tabel 
afvalwatercoëfficiënten van Lococensus, vastgesteld bij besluit van 25 
januari 2010 en het Besluit inzake de toepassing van de tabel 
afvalwatercoëfficiënten, vastgesteld bij besluit van 14 december 2009, 
worden ingetrokken met dien verstande dat ze blijven gelden voor 
aanslagen, opgelegd of nog op te leggen voor de belastingjaren 
voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding; 

3. Dit besluit kan worden aangehaald als het 'Besluit inzake de toepassing 
van de tabel afvalwatercoëfficiënten'. 



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

d directeur, de voorzitter, 

~0tviG 
T.J. Boersma -~ 


