Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u dat er een extra bedrag komt op uw drinkwaterrekening.
Uw gemeente heeft besloten om Vitens een belastingaanslag te sturen omdat onze
drinkwaterleidingen in de grond van de gemeente liggen. Deze belasting heet precariobelasting.
Vitens is genoodzaakt om deze belasting aan u door te berekenen. Hierdoor gaat het bedrag op uw
factuur bij Vitens omhoog. We vinden dit een vervelende boodschap en leggen u in deze brief uit
waarom we dit doen en wat dit voor u betekent.
Precariobelasting wordt door een klein aantal gemeenten in het voorzieningsgebied van Vitens
geheven. Vitens heeft als uitgangspunt dat als precario wordt geheven alle kosten worden
doorberekend aan de klanten in de gemeente die de precarioheffing oplegt. De reden dat we dit
doen is om te voorkomen dat klanten uit de rest van ons voorzieningsgebied moeten meebetalen
aan een heffing van een gemeente waarin zij niet wonen.
Vitens is niet blij u deze brief te moeten sturen en wij beseffen ons, dat het een forse verhoging is
van uw waterrekening. Helaas is het uw gemeente die deze forse verhoging heeft veroorzaakt.
Vitens zal in 2017 starten met de doorberekening op uw nota. Wij zullen de precarioheffing apart
op uw drinkwaterrekening vermelden. Uw gemeente heeft Vitens ook over de afgelopen jaren een
aanslag opgelegd. Dit zal Vitens verwerken in de doorbelasting over de jaren 2017 en 2018. Het
tarief voor 2017 voor de precariodoorbelasting Voorst wordt daarmee € 119,85 (inclusief BTW).
Dit betaalt u niet ineens, maar wordt verdeeld over uw eerstvolgende periodeafrekening en de
volgende termijnfacturen in 2017. Vanaf 2019 zal de doorbelasting gelijk oplopen met de jaarlijkse
precarioheffing van uw gemeente.
Op www.vitens.nl/precario en in meegezonden toelichting vindt u meer informatie over precario en
de precariodoorbelasting. Meer informatie over de reden waarom de gemeente Voorst
precariobelasting heft, kunt u lezen op www.voorst.nl/precariobelasting. Heeft u vragen over uw
factuur, neemt u dan contact op met onze afdeling Klantenservice. Wij zijn op werkdagen van
08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 0900 0650.
Met vriendelijke groet,
Anneke Kalma
Manager Klant & Facturatie

