NIEUWSSERVICE 2016 WEEK 06 – special i.v.m. actuele ontwikkelingen



Precariobelasting; ontwikkelingen precariobelasting kabels en leidingen
Rioolheffing; ontwikkelingen rioolheffing

Precariobelasting; ontwikkelingen precariobelasting kabels en leidingen
Bij brief van 1 december 2015 heeft de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken verzocht
om schriftelijke terugkoppeling van de gesprekken over o.a. de precariobelasting op kabels en
leidingen met de VNG. Minister Plasterk heeft bij brief van 10 februari 2016 (kenmerk: 20160000063138) hierop gereageerd. Plasterk geeft in dit schrijven het volgende aan:
“Voor de afschaffing van precario op nutsnetwerken geldt dat dit het beste kan worden geregeld
bij een komende grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Daarin
kunnen de effecten worden opgevangen.
Hierop vooruitlopend stuur ik dit voorjaar een wetsvoorstel naar uw Kamer om er in ieder geval
voor te zorgen dat met ingang van 1 januari 2017 de tarieven voor precario op nutsnetwerken niet
verder oplopen en het aantal gemeenten dat deze vorm van precario heft, niet verder stijgt. Het
wetsvoorstel gaat uit van afschaffing, maar biedt gemeenten nog tien jaar de mogelijkheid om
maximaal het op 1 januari 2016 in hun gemeente geldende tarief te hanteren. Na uiterlijk tien jaar
is geen precarioheffing meer mogelijk op nutsnetwerken. Deze periode kan worden bekort bij een
grotere hervorming/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.”
Bovenstaande ontwikkelingen kunnen zowel gevolgen hebben voor gemeenten die
precariobelasting op kabels en leidingen heffen als voor gemeenten die (eventueel) voornemens
zijn om deze heffing in te voeren. Indien u meer wilt weten over de consequenties van deze
ontwikkelingen kunt u contact opnemen met mr. Ronald Mols of mr. Paulien de Graaff via
telefoonnummer 0184-490149, of via e-mail: r.mols@vandenbosch-partners.nl of
p.dgraaff@vandenbosch-partners.nl.
Rioolheffing; ontwikkelingen rioolheffing
Op 24 juni 2015 is de Motie Veldman c.s. ingediend bij de behandeling van de Omgevingswet.
Deze motie luidde:
“verzoekt de regering, middels een aanpassing van artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet
te bewerkstelligen dat een gemeentelijke belasting c.q. heffing ten behoeve van een algemene
voorziening zoals het riool niet afhankelijk mag worden gesteld van het eigendom van een
aangesloten object, maar via het ingezetenschap (met uitzondering van diegenen die bijvoorbeeld
niet op riool zijn aangesloten) geregeld moet worden”.
Van deze motie hebben wij melding gemaakt in Nieuwsservice 28-2015. De VNG heeft op deze
motie gereageerd:
https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/overige-belastingen/nieuws/misverstanden-bijmotie-over-rioolheffing
Deze reactie onderschrijven wij van harte. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen in deze
kwestie.
Bij brief van 1 december 2015 heeft de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken verzocht
om schriftelijke terugkoppeling van de gesprekken over o.a. de rioolheffing met de VNG. Minister
Plasterk heeft bij brief van 10 februari 2016 (kenmerk: 2016-0000063138) hierop gereageerd.
Plasterk geeft in dit schrijven het volgende aan:
“‘Voor de rioolheffing wordt, zoals ik in mijn brief van 10 november 2015 aan uw Kamer heb
gemeld, het principe van ‘de gebruiker betaalt’ centraal gesteld. In de uitwerking wordt bekeken of
het mogelijk is dat gemeenten een eigen keuze kunnen blijven maken voor wat betreft de
grondslagen van de rioolheffing, mits deze rechtstreeks verband houden met de belasting van het
riool. Ik zal nog dit jaar een wetsvoorstel naar uw Kamer sturen.”

Als u vragen heeft op dit dossier kunt u contact opnemen met mr. Edwin Borghols of mr. Jennifer
Lanser via telefoonnummer 0184-490149, of via e-mail: e.borghols@vandenbosch-partners.nl of
j.lanser@vandenbosch-partners.nl.

Wij zijn te volgen op Twitter:
http://twitter.com/Bosch_van_den
Geen account? U kunt de tweets ook nalezen op onze website.
Als u wilt weten welke onderwerpen de afgelopen jaren in de nieuwsservice zijn opgenomen, kunt
u een overzicht downloaden via: http://vandenbosch-partners.nl/nieuwsservice.
Wilt u een bepaalde nieuwsservice nogmaals ontvangen? Dan kunt u telefonisch (0184-490149) of
per e-mail (info@vandenbosch-partners.nl) contact opnemen met ons secretariaat.

