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Onderwerp: onrechtvaardige precariobelasting op ondergrondse leidingen, 

wetsvoorstel 34 508  

 

Geachte Kamerleden, 

 

De precario op ondergrondse leidingen vindt Vereniging Eigen Huis een 

onrechtvaardige heffing. De gemeentelijke heffing wordt opgelegd aan de 

netbeheerder, die het als gemaakte kosten doorberekent aan alle inwoners in 

zijn gehele verzorgingsgebied, dat zich uitstrekt tot ver buiten de 

gemeentegrenzen. Andere gemeenten worden daardoor aangespoord om ook 

precario te gaan heffen. Dat leidt tot een opklimmende heffingsspiraal. Deze 

gemeenten stellen een steeds een hoger precariotarief vast omdat dit hen per 

saldo een beter resultaat oplevert.  

 

De precarioheffing veroorzaakt een incompleet beeld van de werkelijke 

woonlasten omdat deze heffing voor burgers onzichtbaar via de 

energierekening wordt geïnd. Bovendien ontbreekt een democratische controle. 

Gemeenteraden beslissen over de heffing die inwoners van andere gemeenten 

moeten ophoesten zonder de inwoners daar kennis van hebben. De hoogte van 

de reguliere woonlasten (ozb, riool- en afvalstoffenheffing) in een gemeente 

worden te gunstig voorgesteld door de precario hier buiten te houden. 

 

De minister wil deze ongewenste situatie met een overgangsperiode nog 10 

jaar in stand houden. Vereniging Eigen Huis heeft hier grote bezwaren tegen. 

De vereniging heeft in het bijzonder grote moeite met de uitbreiding van de 

overgangsregeling. Oorspronkelijk zou de overgangsregeling alleen gelden voor 

gemeenten die al voor 1 januari 2016 precario hieven en dit tevens uiterlijk 10 

februari 2016 in de belastingverordening hebben opgenomen.  
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Om onbegrijpelijke redenen is die eerste voorwaarde komen te vervallen1. 

Daardoor valt iedere gemeente die op 10 februari 2016 een 

belastingverordening heeft op grond waarvan precario kan worden geheven 

onder de overgangsregeling. 

  

Opvallend is dat 35 gemeenten op het allerlaatste moment een precarioheffing 

in de verordening hebben opgenomen. Deze gemeenten laden daarmee de 

verdenking op zich dat zij dit uitsluitend hebben gedaan om nog snel extra 

inkomsten te genereren. Hiermee zijn zij volgens het huidige wetsvoorstel nog 

10 jaar lang verzekerd van inkomsten uit precarioheffing. Vereniging Eigen Huis 

vindt dat het gedrag van deze gemeenten niet mag worden beloond, er zou juist 

tegen moeten worden opgetreden. Deze gemeenten zouden buiten de 

overgangsregeling moeten vallen.  

 

Met een overgangsregeling van 10 jaar bestaat er voor de betreffende 

gemeenten lange tijd geen enkele stimulans om de precariobelasting te 

verminderen en te zoeken naar alternatieven. Vereniging Eigen Huis vindt het 

zeer ongewenst dat deze praktijk zo lang voortduurt. Daarnaast is de kans reëel 

dat gemeenten in één keer de gemeentelijke belastingen fors zullen verhogen 

als de precario aan het eind van de overgangstermijn eindigt. Dit gevaar is ook 

al onderkend in uw Kamer2.  

 

Vereniging Eigen Huis is van mening dat de versluierende en weinig 

democratische heffing van precario zo snel mogelijk moet worden afgebouwd. 

Gemeenteraden mogen dergelijke heffingen alleen zichtbaar en aan hun eigen 

inwoners opleggen. 

 

                                                
1 Nota van wijziging, 6 december 2016, 34 508, nr. 7 
2 Nota naar aanleiding van het verslag, 6 december 2016, nr. 6 


