
 
 

 
 

 
Quick scan precariobelasting kabels & leidingen nutsbedrijven 

 
Gelet op de bezuinigingen moeten gemeenten nieuwe keuzes maken over bekostiging van 
gemeentelijke taken. Het benutten van belastingcapaciteit die tot nu toe niet benut werd, is daar 
een onderdeel van.  
 

Het heffen van precariobelasting over kabels en leidingen van nutsbedrijven – met een gangbaar 
tarief van € 2,25 per strekkende meter – kan een forse inkomstenbron zijn. Diverse pogingen van 
het rijk om deze heffingsmogelijkheid af te schaffen, hebben gefaald. Ook nu ziet het er naar uit 
dat de precarioheffing op nutsleidingen op zijn vroegst in 2015 kan worden afgeschaft (als dat al 

gaat lukken). Dit heffingspotentieel is dus nog steeds een goede mogelijkheid om uw 
bezuinigingsdoelstellingen mee in te vullen. En dat terwijl het grootste deel van deze heffing niet 
rechtstreeks bij uw eigen inwoners kan worden neergelegd. Sterker nog, uw inwoners betalen 

waarschijnlijk al mee aan de precariobelasting die het elektriciteits- en gasbedrijf bij andere 
gemeenten heft. Deze bedrijven mogen de precariobelasting immers niet rechtstreeks 
doorberekenen, maar wel in het algemene tarief onderbrengen.  
 
Vanwege onze betrokkenheid bij veel invoeringstrajecten en belastingprocedures tegen 
nutsbedrijven hebben wij veel ervaring op dit gebied. De uitkomsten van ons onderzoek naar deze 
onbenutte belastingcapaciteit kan (afhankelijk van de gemeentelijke medewerking) snel 

beschikbaar zijn om bij uw beleidsbesprekingen van dienst te kunnen zijn.  
 
Het onderzoek geschiedt als volgt:  

1. berekening geschatte aantal meters kabels en leiding van gas, elektriciteit en water in 
gemeentegrond aan de hand van een aantal ervaringsindicatoren; 

2. berekening potentiële opbrengst aan de hand van een gebruikelijk tarief per meter; 

3. tegelijkertijd wordt een onderzoeksopdracht bij uw gemeentearchief uitgezet om eventuele 

juridische belemmeringen (contracten en concessies) op te sporen. Als er documenten 
worden gevonden, beoordelen wij deze op hun juridische gevolgen. U krijgt dan van ons 
advies over de mogelijke risico’s van een eventueel contract; 

4. desgewenst zullen wij een brief versturen naar de betrokken nutsbedrijven waarin wij 

namens u verzoeken om informatie over de lengte van de kabels en leidingen in uw 
gemeentegrond, en verzoeken of er eventuele juridische belemmeringen zijn; 

5. u krijgt de resultaten van het onderzoek in een notitie voor het college van B&W 
aangereikt. Daarin staat tevens welke stappen er verder moeten worden gezet om 

belastingheffing mogelijk te maken.  
 
Het gehele onderzoek kan binnen een aantal weken worden afgerond. De scan kost u slechts  
€ 1.750,- ex BTW. Als u een bespreking van het rapport wenst dan worden daarvoor reistijd en 
reiskosten in rekening gebracht naar onze geldende tarieven. Uiteraard wordt dit vooraf met u 

afgestemd. Het uurtarief voor onze werkzaamheden betreft € 177,50 (ex BTW). 
 

Als er geen juridische belemmeringen zijn, en de gemeente wil overgaan tot het invoeren van de 
precariobelasting, dan kunnen wij daarbij uiteraard ook van dienst zijn. Het betreft dan het 
opstellen van een op uw gemeente toegesneden verordening precariobelasting, overleg met 
nutsbedrijven, indien nodig verdere inventarisatie van kabels en leidingen, het maken van een 
raadsvoorstel en het voeren van procedures bij de belastingrechter. Wellicht kunt u al starten met 
een precariobelasting in de loop van 2014. Voor de invoering van precariobelasting – verordening, 

raadsvoorstel, etc. – is onze tijdsbesteding circa 20 tot 25 uur.   
 
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact 
opnemen met mr R.P.M.M. (Ronald) Mols op telefoonnummer 0184-490149 of 
r.mols@vandenbosch-partners.nl. 


