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Achtergronden precariobelasting kabels en leidingen 
Deze memo is opgesteld als bijlage bij het voorstel tot effectuering van de Verordening 
precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2016. 
 
Inhoud: 
-Gevolgen meerjarig tarief rioolheffing door storting opbrengsten in egalisatievoorziening; 
-Achtergrond heffing precariobelasting op buizen, kabels, draden of leidingen. 
 
Gevolgen meerjarig tarief rioolheffing 
Door de voorgestelde jaarlijkse storting van € 400.000,- in de egalisatievoorziening 
rioolheffing van 2017 tot en met 2026 kan het tarief vanaf 2017 € 18,- lager vastgesteld 
worden dan verwacht en de tariefstijging meerjarig worden getemperd. Tot en met 2027 
wordt in de nieuwe situatie uitgegaan van een jaarlijkse tariefstijging van circa 1,5% vanaf 
2017 om in 2026 ongeveer op het kostendekkend tarief te komen. Dit vertaald zich in een 
jaarlijkse stijging van circa € 5,-. 
 
De programmabegroting is niet verder uitgewerkt dan 2019. Daarom kunnen geen exacte 
gevolgen worden getoond en wordt uitgegaan van het hierboven gestelde. Onderstaand 
overzicht geeft de ontwikkeling van het tarief rioolheffing tot en met 2019 weer in de 
bestaande en voorgestelde situatie:  
 
  2016 2017 2018 2019 
Tarief opgenomen in begroting 2016 329 352 357 362 
Stijgings % t.o.v vorig jaar  6,0% 7,0% 1,5% 1,5% 
  

   
  

Tarief nieuwe situatie 329 334 339 344 
Stijgings % t.o.v vorig jaar  6,0% 1,5% 1,5% 1,5% 
  

   
  

Kostendekkend tarief  347 358 360 366 
 
Bij een stijging van 1,5% per jaar van 2017 t/m 2028 is de verwachting dat de voorziening 
langzaam oploopt naar circa € 900.000,- in 2026 waarna hij in 2 jaar ongeveer daalt naar     
€ 0,-. In 2028 wordt dan ongeveer het kostendekkend tarief bereikt. Deze berekening is 
gemaakt op basis van de nu bekende gegevens die vanaf 2020 meerjarig zijn doorgezet. 
 
Achtergrond precariobelasting (bron: Kennisbank Lokale heffingen) 
Bevoegdheid tot heffen 
Een precariobelasting kan worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of 
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond (artikel 228 van de 
Gemeentewet). 
 



Naar de strekking van artikel 228 van de Gemeentewet kan precariobelasting alleen worden 
geheven als de gemeente het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare 
dienst bestemde gemeentegrond veroorlooft of toestaat, in die zin dat de gemeente de 
aanwezigheid van die voorwerpen gedoogt ondanks dat zij rechtens bevoegd is daartegen 
op te treden. Bij het ontbreken van zodanige bevoegdheid kan geen precariobelasting 
worden geheven. Indien een gemeente in een (exploitatie)overeenkomst het recht heeft 
verleend tot het hebben van voorwerpen in aan haar toebehorende grond, volgt daaruit dat 
de gemeente gedurende de looptijd van de overeenkomst niet bevoegd is op te treden tegen 
het hebben van die voorwerpen in de gemeentegrond. Bij het ontbreken van zodanige 
bevoegdheid kan geen precariobelasting worden geheven. 
 
Karakter 
Volgens de wetgever overheerst bij de precariobelasting het belastingkarakter. Maar 
precariobelasting heeft ook eigenschappen van een retributie. Precariobelasting is een 
betaling aan de eigenaar van de openbare gemeentegrond door degene van of aan wie bij 
wijze van gunst wordt gedoogd of toegestaan dat hij voorwerpen heeft onder, op of boven 
die grond. Tegenover dat gedogen of toelaten staat dus een betaling, de tegenprestatie.  
 
Hebben 
Artikel 228 van de Gemeentewet spreekt van het hebben van voorwerpen. Dit duidt op een 
zekere duurzaamheid. Het plaatsen van een fiets voor een winkel om een boodschap te 
doen valt dus niet onder de omschrijving. Het is niet toegestaan het hebben van voorwerpen 
op particulier terrein te belasten. Onder de term 'hebben' wordt niet alleen verstaan het 
hebben als eigenaar maar ook het hebben als huurder of direct belanghebbende. 
 
Onder, op of boven gemeentegrond 
Onder gemeentegrond moet worden verstaan grond die aan de gemeente in eigendom 
toebehoort. De eigendomsverhoudingen worden geregeld door het Burgerlijk Wetboek. Bij 
het hebben van voorwerpen op of onder gemeentegrond is, in tegenstelling tot het hebben 
van voorwerpen boven gemeentegrond, een rechtstreekse relatie aanwezig tussen de 
voorwerpen en de grond. Bij de voorwerpen boven de grond ligt dit minder voor de hand. Het 
woord 'boven' dient evenals de woorden 'op of onder' ruim te worden geïnterpreteerd. 
Aan het woord 'boven' moet niet de betekenis 'rechtstreeks en zonder onderbreking boven 
de grond of het water' worden toegekend. Drie balkons boven elkaar, boven gemeentegrond 
kunnen alle drie in de heffing worden betrokken, evenals meerdere lagen leidingen in de 
grond. 
 
Voor de openbare dienst bestemd 
Het begrip 'voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond' moet worden uitgelegd in het 
licht van de functie die de grond heeft. Openbaar toegankelijk zijn van gemeentegrond is niet 
altijd een vereiste. De functie van de gemeentegrond kan soms beter worden vervuld als de 
grond juist niet publiekstoegankelijk is. Toegankelijkheid voor het publiek is alleen dan 
vereist als alleen daardoor de realisatie is gewaarborgd van de (publieke) functie die de 
desbetreffende gemeentegrond beoogt te vervullen, zoals die van openbare weg. 
 
Gedoogplicht 
Van veroorloven of toestaan is sprake als de gemeente rechtens bevoegd is het hebben van 
voorwerpen te verbieden. Zij is rechtens bevoegd tot het verbieden van het hebben van 
voorwerpen als eigenaresse van de grond. Ook kan zij rechtens bevoegd zijn tot het 
verbieden van het hebben van voorwerpen op grond van publiekrechtelijke voorschriften, 
neergelegd in wetten en verordeningen, dan wel in het belang van de openbare orde. 
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Verschillende omstandigheden kunnen de oorzaak zijn dat een gemeente niet rechtens 
bevoegd is het hebben van voorwerpen te verbieden. Dan kan een gemeente geen 
precariobelasting heffen. In de Telecommunicatiewet is bijvoorbeeld  bepaald dat eenieder 
verplicht is de aanleg en instandhouding van kabels ten dienste van een openbaar 
telecommunicatienetwerk in en op openbare gronden te gedogen. 
 
Belastingplicht 
Uit artikel 228 van de Gemeentewet volgt dat belastingplichtig is degene die voorwerpen 
heeft onder, op of boven de grond van de gemeente. De belastingplicht zal immers in relatie 
moeten worden gebracht met het hebben van voorwerpen en dus met de persoon die deze 
voorwerpen heeft. 
 
Vrijstellingen 
De gemeente is vrij, voor zover deze passen bij het karakter van de belasting, vrijstellingen 
in de verordening op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het algemeen belang 
dienende voorwerpen, zoals wegwijzers van de ANWB. 
 
Maatstaf van heffing 
Precariobelasting wordt doorgaans geheven naar de oppervlakte in vierkante meters, dan 
wel naar de lengte in strekkende meters. Ook komt het wel voor dat voor bepaalde 
voorwerpen een vast bedrag per voorwerp wordt geheven. 
 
Tarieven 
De tarieven van de precariobelasting worden niet beperkt door de bepaling van artikel 229b 
van de Gemeentewet dat de geraamde baten de geraamde gemeentelijke lasten ter zake 
niet mogen overtreffen. 
 
Geen kwijtschelding 
De belastingplichtige voor de precariobelasting is vaak een ondernemer. Kwijtschelding van 
deze zakelijke schuld is dan alleen mogelijk in het kader van een 
schuldsaneringsregeling. Verder is er geen reden om kwijtschelding te verlenen omdat de 
belastingplichtige er meestal zelf voor kiest om voorwerpen onder, op of boven 
gemeentegrond te hebben.  
 
Verordening 
De gemeenteraad van Bergen heeft op 10 december 2015 de Verordening precariobelasting 
buizen, kabels, draden of leidingen 2016 vastgesteld. Hierdoor heeft de gemeente met 
ingang van 1 januari 2016 de  mogelijkheid om precariobelasting te heffen voor het hebben 
van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond. Het tarief bedraagt voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen 
per strekkende meter per jaar € 3,50.  
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