
33 Precariobelastinq op

ondergrondse leidingen

Indirecte gemeentelijke woonlasten

Precariobelasting kan worden geheven over het

hebben van voorwerpen onder, op of boven voor

de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

De belasting kan onder meer worden geheven op

het hebben van ondergrondse en bovengrondse

leidingen. Drinkwaterbedrijven en beheerders van

het energienetwerk betalen hierdoor in verschillende
gemeenten precariobelasting. Uiteindelijk komt de
rekening voor de precariobelasting natuurlijk toch te
liggen bij de consument. In feite zijn de gemeentelijke
woonlasten in deze gemeente dus hoger dan de som

van de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing zoals
weergegeven in kaart 27 en kaart 28.

Vrijwel alle drinkwaterbedrijven die een aanslag voor
de precariobelasting ontvangen rekenen de kosten
hiervan alleen door aan de klanten in de betreffende

gemeente. In deze gemeenten betalen de klanten
(vooral huishoudens) een hoger vastrecht dan
klanten in gemeenten zonder precariobelasting op
waterleidingen.53 Andere nutsbedrijven rekenen de
kosten (op voorschrift van de Autoriteit Consument
en Markt, ACM) door aan al hun klanten, ook aan de
klanten in gemeenten die geen precariobelasting

heffen.

Tarieven

Kaart 33 geeft weer welke bedragen nutsbedrijven

aan huishoudens doorrekenen voor de
precariobelasting op leidingen die nutsbedrijven

betalen. Voor drinkwaterbedrijven zijn het de

bedragen die zij betalen in 2016. De energiebedrijven

(gas en electriciteit) konden nog niet aangeven

hoe hoog de aanslag zou zijn die zij in 2016
ontvangen van de gemeente. Daarom is voor deze
bedrijven uitgegaan van de bedragen die in 2015
zijn betaald. Er zijn in 2016 zeker 90 gemeenten die
precariobelasting op leidingen kennen en die een

aanslag sturen naar een of enkele nutsbedrijven. Als
een gemeente een tarief heeft bepaald voor deze
belasting dan wil dit niet altijd zeggen dat ieder
nutsbedrijf de precariobelasting betaalt. In Fryslán

betaalt het drinkwaterbedrijf bijvoorbeeld geen

precariobelasting op leidingen, maar netbeheerders

van energiebedrijven wel. Zulke verschillen kunnen

ontstaan doordat gemeenten met sommige

netbeheerders een privaatrechtelijke afspraak

hebben. Ook minder formele overeenkomsten komen

voor. Het energienetwerk is soms vrij complex,

met verschillende beheerders voor gas en electra.

Daardoor weten gemeenten mogelijk een enkele keer

niet welke beheerders actief zijn binnen de gemeente.

Het betaalde bedrag is het hoogst in Noordwijkerhout

(102 euro). Inwoners van Noordwijkerhout betalen

via het drinkwaterbedrijf 65,10 euro voor de
precariobelasting. Via de netbeheerder voor gas

en elektriciteit betalen zij nog circa 37 euro aan

alle gemeenten (waaronder Noordwijkerhout) dle

een aanslag voor de precariobelasting sturen aan

netbeheerder Liander. Op de tweede plaats staat

Kaag en Braassem waar inwoners 100 euro betalen

voor de precariobelasting (waarvan 64 euro via het

drinkwaterbedrijf). In Noord-Brabant, en het grootste
deel van Limburg, Groningen en Overijssel betalen

huishoudens geen precariobelasting op leidingen.

Achtergrond

Een (nieuw) college van B en W maakt vaak afspraken
over de maximale stijging van de gemeentelijke
woonlasten in een bestuursperiode. Onder de
woonlasten worden dan de ozb, afvalstoffen- en

rioolheffing begrepen. De precariobelasting op

leidingen wordt dus niet meegenomen bij de

berekening van de woonlasten in de begrotingen. Deze

wordt in eerste instantie betaald door bedrijven en

blijft daardoor onzichtbaar. Het aantrekkelijke van de
belasting is daarnaast dat de inningskosten laag zijn

omdat het aantal aanslagen erg klein is (vaak één of

twee). Bedrijven rekenen de kosten echter door aan de
klanten. Precariobelasting op leidingen hoort daarmee

in feite tot de gemeentelijke woonlasten.

Gemeenten zien bij de keuze voor een

precariobelasting mogelijk over het hoofd dat
huishoudens met een laag inkomen en weinig

vermogen vaak kwijtschelding aan kunnen vragen

voor gemeentelijke belastingen (zie de tekst bij kaart

38 en kaart 39). De rekening van de nutsbedrijven

wordt daarentegen niet kwijtgescholden, ook niet als

het vastrecht extra is verhoogd om de kosten van de

precariobelasting te dekken.
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34 Mutatie precario op

drinkwaterleidingen

De beheerders van het energienetwerk konden

nog niet aangeven hoe hoog de aanslag voor de

precariobelasting zal zijn in 2016. We kunnen daarom

de mutatie van het totale bedrag dat huishoudens
betalen voor precariobelasting op leidingen nog

niet bepalen. Drinkwaterbedrijven bepalen aan het
begin van het jaar welk bedrag zij in rekening moeten

brengen aan huishoudens om de kosten van de

precariobelasting op leidingen te kunnen dekken.

Omdat deze bedragen wel bekend zijn gaan we hier
alleen in op de mutatie van de precariobelasting op

drinkwaterleidingen.

Precariobelastinq op leidingen afschaffen

Er is al meer dan 10 jaar sprake van dat de
precariobelasting op ondergrondse leidingen wordt

afgeschaft. In 2016 lijkt dit eindelijk tot concrete

resultaten te leiden. Minister Plasterk heeft in een

kamerbrief aangegeven dat er een wetsvoorstel komt
dat regelt dat precariobelasting op ondergrondse

leidingen in 10 jaar of minder wordt afgeschaft.

Daarnaast mogen de tarieven na 2016 niet meer

stijgen en mogen gemeenten die de belasting nog

niet heffen deze vanaf 1 januari 2017 ook niet meer
invoeren.s4

Mutatie

In 2016 betalen huishoudens in 51 gemeenten via
het vastrecht op drinkwater precariobelasting

aan de gemeente. Vorig jaar waren dat er nog 39.
Opvallend is dat enkele gemeenten die de belasting
dit jaar voor het eerst invoeren de stijgende lasten
voor huishoudens vervolgens weer compenseren

via een heffingskorting (Binnenmaas) of andere
lasten (Molenwaard verlaagt de afvalstoffenheffing

en dekt een deel van de kosten voortaan uit de

precariobelasting op leidingen).55 Inwoners krijgen

zo het idee dat de gemeentelijke woonlasten dalen,

terwijl dat feitelijk niet zo is. Een goede afweging

tussen de kosten van gemeentelijke voorzieningen en
de baten wordt zo onmogelijk.sb

In Zuidplas daalt het tarief dat huishoudens via het

drinkwaterbedrijf betalen met 10 procent. Ook in

Rotterdam (6 procent) en Pijnacker-Nootdorp (4

procent) daalt het bedrag dat huishoudens betalen
voor precariobelasting op drinkwaterleidingen.

Daar tegenover staat een stijging van 116 procent
in Voorschoten, gevolgd door een stijging van 52

procent in Kaag en Braassem. In Zoeterwoude
stijgt het bedrag voor precariobelasting op

drinkwaterleidingen 51 procent.
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