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 kabels en leidingen
van nutsbedrijven. Onwenselijk omdat deze belastingheffing leidt tot aanzienlijke lastenverzwaring
voor de 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 is 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 in de 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 er voor 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 op een voorstel daartoe wacht.

Vewin:

Renée Bergkamp, (directeur)

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

Anne Sypkens Smit (directeur a.i.)

