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Geachte leden van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken,
Inweek 47(16-22 nov) worden de begrotingsstaten 2016 van Binnenlandse Zaken en het Gemeentefonds geagendeerd voor uw Commissie.
Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland vragen uw aandacht voorde breed gedragen zorg
onder de drinkwaterbedrijven en energienetbeheerders (gas, elektriciteit en warmte) over precarioheffing
door gemeenten op hun kabels en leidingen. Deze zorg komt voort uit het feit dat in snel tempo steeds
meer gemeenten precariobelasting heffen of daartoe voornemens hebben. Zo is aan Vitens in de afgelopen jaren door 56 van de totaal 183 gemeenten aangegeven dat zij voornemens zijn om precariobelasting te gaan heffen. In de 24 gemeenten die door Oasen worden voorzien van drinkwater neemt de
precariobelasting toe van 13 gemeenten in 2015 naar 21 gemeenten in 2016. Bij Dunea heffen inmiddels
alle gemeenten precariobelasting. Eenzelfde ontwikkeling is ook zichtbaar bij de energienetbeheerders.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in antwoord op uw feitelijke vragen bij
de vaststelling van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds aangegeven dat hij in een regulier
bestuurlijk overleg met de VNG in het voorjaar van 2016 met de VNG in gesprek gaat over hoe en op
welke termijn een vrijstelling van precariobelasting op de netwerken van nutsbedrijven, buiten een algehele belastingherziening, alsnog kan worden gerealiseerd. Bij de behandeling van het Belastingplan 2016
gaf de Staatssecretaris van Financiën, in antwoord op vragen van het lid Klein, aan dat voorafgaand aan
dit bestuurlijk overleg financiële verhoudingen alle consequenties van vrijstelling in beeld zullen worden
gebracht, zodat met de medeoverheden de oplossingsrichtingen kunnen worden besproken.
Voor Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland is dit een zeer onbevredigende gang van
zaken:
- De Tweede Kamer vraagt al meer dan 10 jaar om vrijstelling van precariobelasting voor nutsnetwerken. De vrijstelling is al vaak met VNG besproken en alle argumenten zijn meermalen in de Tweede
Kamer gewisseld. De conclusie van de Tweede Kamer was steeds dat precariobelasting op nutsnetwerken ongewenst is en wettelijke maatregelen genomen moeten worden;
- Opeenvolgende bewindspersonen hebben de Tweede Kamer sinds 2004 toegezegd om werk te maken van afschaffing. De consequenties van vrijstelling zijn door de minister meermalen in kaart gebracht. Er ligt een uitgewerkt wetsvoorstel voor aanpassing van de Gemeente-, Provincie-, en Waterschapswet klaar;
- Zowel de VNG commissie Rinnooy Kan, als de Raad voor financiële verhoudingen en het Coelo pleiten voor afschaffing van precariobelasting op nutsnetwerken, omdat sprake is van een niet-transparante vorm van belastingheffing die uiteindelijk door de burger (als verbruiker van nutsvoorzieningen)
moet worden betaald. Invoering van precariobelasting betekent voorde waterconsument tot € 50 ver-
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hoging van de drinkwaterfactuur. Daar komt de verhoging via de tarieven van de andere nutsbedrijven
nog bovenop;
- Nog langer wachten met vrijstelling van nutsleidingen leidt tot groeiende dekkingsproblematiek van
gemeenten. Veel gemeenten zijn voornemens om op korte termijn precariobelasting te gaan heffen op
waterleidingen, naast de 40 gemeenten die ai precario op waterleidingen heffen. Eenzelfde beeld geldt
voor de energienetbeheerders.
Kortom, de urgentie is groot om nu tot actie over te gaan en niet te wachten tot het reguliere overleg in
voorjaar 2016. Wij verzoeken u om bij de behandeling van de begrotingsstaat van Binnenlandse
Zaken/Gemeentefonds een daadkrachtige actie van de minister van Binnenlandse Zaken te bepleiten om
de vrijstelling van precario op nutsnetwerken nu op zo kort mogelijke termijn te realiseren en voornemende gemeenten te ontmoedigen om precariobelasting op nutsnetwerken in te voeren.
Wij verzoeken u om het pleidooi vanuit uw Commissie te ondersteunen met een motie die de regering
oproept om op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot vrijstelling van precariobelasting voor nutsnetwerken en om maatregelen te treffen om te voorkomen dat in de tussentijd gemeenten overgaan tot het
heffen van precariobelasting op nutsnetwerken.
Indien door de regering naar uw oordeel in antwoord op de motie te weinig daadkracht wordt getoond,
geven wij u in overweging om een initiatief wetsvoorstel in te dienen.
Graag verwijzen wij naar de bijgevoegde petitie die door Vewin, Netbeheer Nederland en EnergieNederland aan de Vaste Commissie is aangeboden bij de 'viering' van het tweede lustrum van de motie
tot afschaffing van precario en onze brief van 29 juni 2015.
Wij zijn graag bereid tot nadere toelichting.
Mede namens Netbeheer Nederland en Energie-Nederland,
Met vriendelijke groet,

~~`
mr. enée M. Bergkamp
directeur
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10 jaar moties
Schaf precariobelasting nutsbedrijven af!

Op 14 december 2004, nu 10 jaar geleden, nam uw Kamer met algemene stemmen de motie De
Pater-van der Meer aan over de onwenselijke heffing van precariobelasting op de kabelsen leidingen
van nutsbedrijven. Onwenselijk omdat deze belastingheffing leidt tot aanzienlijke lastenverzwaring
voorde burgers, en omdat deze belasting niet herkenbaar —want via de factuur van het drinkwater
of energiebedrijf - in rekening wordt gebracht en soms mede wordt betaald door burgers uit een
andere gemeente. Het doel van de Kamer was om precarioheffing op nutsleidingen onmogelijk te
maken. Ook in 2005, 2008 en 2010 zijn moties ingediend en aangenomen die het Kabinet steeds
dringender oproepen om precariobelasting op nutsleidingen af te schaffen. Nog regelmatig worden
door uw Kamer kritische vragen gesteld over precariobelasting op nutsleidingen.
Opeenvolgende bewindslieden van BZK hebben aan de Kamer beloofd om maatregelen te treffen in
de lijn van de wens van de Kamer. Toch staan wij hier 10 jaar later nog steeds met lege handen. In de
tussentijd ís het aantal precario heffende gemeenten verdrievoudigd en stijgt de precarioheffing
door gemeenten sterk. Het is zelfs de sterkst stijgende inkomstenbron voor gemeenten. Ter
illustratie: in sommige gemeenten betalen de klanten van het drinkwaterbedrijf 40-50 Euro bovenop
de waterfactuur van gemiddeld 200 Euro. Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland vinden
dat het geen pas geeft om via het belasten van eerste levensbehoeften gaten inde begroting van de
gemeenten te dichten.
Wij weten allemaal dat gemeenten het financieel niet gemakkelijk hebben en verwachten in de
komende jaren dan ook een sterke stijging. Die verwachting wordt ook onderbouwd door feiten: veel
gemeenten hebben inmiddels bij ons geïnformeerd naar de omvang en lengte van het
leidingenstelsel. Wij vrezen dat de voortgaande groei van deze verborgen belastingheffing voor
algemene middelen via de nutsvoorzieningen ervoor zal zorgen dat de afschaffing steeds complexer
wordt. Wij moeten voorkomen dat belastingheffing via de nutsvoorzieningen een vanzelfsprekende
of zelfs geaccepteerde bron van inkomsten wordt.
Door middel van deze petitie roepen Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland u op om de
minister van BZK aan te spreken op het feit dat de Tweede Kamer al 10 jaar afschaffing van
precarioheffing op nutsleidingen wenst, maar nog steeds opeen voorstel daartoe wacht.

Vewin:

Renée Bergkamp,(directeur)

Netbeheer Nederland: André Jurjus (directeur)
Energie-Nederland:

Anne Sypkens Smit (directeur a.i.)
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Advies VNG-commissie Financiële ruimte voor gemeenten Precariobelasting

Geachte leden van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
Op 3 juni jl. is op het jaarlijks congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het
advies van de Commissie Financiële ruimte voor gemeenten, onder leiding van Alexander Rinnooy
Kan, gepresenteerd. Volgens het advies van de commissie, die is ingesteld door de VNG, is de door
het kabinet voorgenomen herziening van het belastingstelsel een goed aanknopingspunt voor een
verkenning van een nieuwe vormgeving van de gemeentelijke financiën die de (verruimde)
verantwoordelijkheid van gemeenten weerspiegelt. Met het oog op meer financiële ruimte voor
gemeenten bevat het advies dertien concrete aanbevelingen.
Het advies van de Commissie Rinnooy Kan is door de brancheorganisaties Netbeheer Nederland,
Vewin en Energie-Nederland positief ontvangen. Reden hiervoor is dat de commissie er voor pleit om
de precariobelasting op kabels en leidingen af te schaffen (aanbeveling 4). Zoals de leden van de
Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inmiddels bekend is, zijn de beheerders van
waterleidingen, elektriciteits-, gas- en warmtenetten de afgelopen jaren geconfronteerd met een forse
toename van de precariobelasting op hun infrastructuur. Voor wat betreft de elektricite+ts — en
gasinfrastructuur geldt bijvoorbeeld voor het verzorgingsgebied van netbeheerder Liander daf in 2014
voor € 80 miljoen aan precario door gemeenten is geheven. In 2013 was dat € 59 miljoen.
Aannemelijk is dat Liander in 2015 ca. € 100 miljoen zal moeten betalen aan precariobelasting. Van
belang hierbij is op te merken dat deze precaríobelasting op kabels en leidingen een verborgen
belasting is, omdat de elektriciteits- en gasnetbeheerders de precariobelasting —via de wettelijk
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geregelde tariefreguleringssystematiek —moeten doorberekenen aan burgers. Het gaat daarbij
ook om burgers in gemeenten die zelf(nog} geen precario heffen op kabels en leidingen. Op deze
wijze blijft deze gemeentelijke belastingheffing buiten het zicht van de burgers, omdat de burgers via
de energie- of waterfactuur in rekening wordt gebracht. Aangezien de drempel voorde (groeiende)
groep gemeenten met begrotingsproblemen om precario te heffen op kabels en leidingen momenteel
zeer laag is, hetgeen wordt versterkt door het verborgen karakter van deze gemeentelijke
belastingheffing, dreigt het zicht op lokale lasten dan ook steeds meer te vertroebelen.
In aansluiting op het advies van de Commissie Rinnooy Kan wijzen de brancheorganisaties
Netbeheer Nederland, Vewin en Energie-Nederland tevens op het advies van de Raad voorde
financiële verhoudingen (Rfv) van 26 maart 2015, dat is gericht aan staatssecretaris Wiebes
(ministerie van Financiën). In het Rfv-advies wordt in het kader van de voorgenomen herziening van
het belastingstelsel niet alleen gepleit voor verruiming van het lokaal belastinggebied, maar ook
voor vereenvoudiging van het lokaal belastinggebied. In verband met de beoogde vereenvoudiging
heeft de Rfv ten aanzien van precariobelasting op kabels en leidingen het volgende
opgemerkt:
`De precariobelasting op ondergrondse leidingen is aljaren onderwerp van discussie
omdat deze belasting leidt tot een ongelijksoortige doorbelasting in de tarieven van
nutsbedrijven. Tegelijkertijd is de precariobelasting de afgelopen jaren sterk gestegen,
omdat het een indirecte vorm van belasting van de burgers is. Hoewe!het effect
relatief gering is, p/eií er veel voor deze belasting af fe schaffen.
De precariobelasting op kabelsen leidingen is de Tweede Kamer al lange tijd een doorn in het
oog. Diverse moties zijn hierover al aangenomen, soms zelfs met algemene stemmen. Hierin werd de
minister van Binnenlandse Zaken opgeroepen om met spoed een wetsvoorstel voor te bereiden om
de precariobelasting op kabels en leidingen af te schaffen. Tot dusverre heeft de minister van
Binnenlandse Zaken indiening bij de Tweede Kamer van het wetvoorstel afschaffen precario voor
nutsbedrijven voor zich uitgeschoven, ook in verband met de komende belastingherziening. Naar de
opvatting van Netbeheer Nederland, Vewin en Energie-Nederland zijn de door de Tweede Kamer
gewenste wettelijke afschaffing van precario op kabels en leidingen en de belastingherziening, waarin
mogelijk ook het lokaal belastinggebied nader zal worden geregeld, parallelle trajecten. Dit betekent
dat de wettelijke afschaffing van precario niet afhankelijk mag zijn van de voortgang en het
resultaat van de komende belastingherziening.
Tegen deze achtergrond hebben Netbeheer Nederland, Vewin en Energie-Nederland in december
2014 reeds een petitie aangeboden aan de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om aandacht
te vragen voor het feit dat de Tweede Kamer al 10 jaar lang verzoekt om wettelijke maatregelen. In
navolging hiervan, maar vooral ook in het licht van het recente advies van de commissie
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Rinnooy Kan en het Rfv-advies, verzoeken Netbeheer Nederland, Vewin en Energie-Nederland
de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om er bij de minister van Binnenlandse Zaken opnieuw
op aan te dringen dat hetwetsvoorstel afschaffing precario voor nutsbedrijven spoedig bij de
Tweede Kamer zal worden ingediend.
Hoogachtend,

André Jurjus
Directeur Netbeheer Nederland
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