Toelichting precariodoorbelasting Voorst
Wat is precario?
Gemeenten kunnen belasting heffen op het gebruik van de openbare ruimte door
particulieren en bedrijven. Bijvoorbeeld voor terrassen en reclameborden. Een aantal
gemeenten heft belasting op drinkwaterleidingen die in de straat of onder het trottoir liggen.
Zij heft een bedrag per strekkende meter leiding in de gemeentegrond. Volgens Vitens moet
deze belasting gericht zijn op activiteiten die de openbare ruimte gebruiken met een
particulier of zakelijk belang en niet op drinkwaterleidingen (een wettelijke taak/activiteit van
openbaar maatschappelijk belang). Aangezien de drinkwatervoorziening een primaire
levensbehoefte betreft, zijn er in het verleden afspraken gemaakt met nagenoeg alle 138
gemeenten in het verzorgingsgebied van Vitens zodat er geen precario kan worden geheven.
Helaas heeft nu een aantal gemeenten besloten deze afspraken op te zeggen om precario te
gaan heffen. Vitens fungeert in deze niet meer dan als een doorgeefluik en moet de
precarioheffing doorbelasten via de drinkwaterfactuur. Uw gemeente heeft het besluit
genomen om toch over te gaan tot het heffen van precariobelasting op de
drinkwaterleidingen. Zij stelt zich op het standpunt dat de afspraken uit het verleden niet
meer van toepassing zijn.
Wat vindt Vitens van precario?
Een aantal gemeenten heft ook precario op drinkwaterleidingen die in de straat of onder het
trottoir liggen. Vitens is tegen een dergelijke belasting. Het is een indirecte en daarmee niettransparante belasting. Het betekent dat de gemeente via een andere organisatie of bedrijf
belasting bij haar burgers int. Daarnaast vinden wij dat kraanwater, als primaire
levensbehoefte, goedkoop beschikbaar moet blijven en niet net als alcohol en tabak zwaar
belast moet worden. Vitens moet uit het oogpunt van kostendekkende tarieven die belasting
immers doorberekenen aan de klanten.
Wat zijn de gevolgen voor de inwoners?
Voor u als inwoner heeft het heffen van precario door uw gemeente gevolgen voor uw
waterrekening. Vitens heeft aan uw gemeentebestuur laten weten dat de precarioheffing
wordt doorberekend aan de inwoners van de gemeente waar die precario wordt geheven.
Vitens wil niet meewerken aan het feit dat inwoners van alle andere gemeenten binnen het
voorzieningsgebied van Vitens mee betalen aan een lokale belastingmaatregel van een
gemeente.
Waarom moet ik BTW betalen over precariobelasting?
Gemeenten kunnen precarioheffing bij het waterbedrijf in rekening brengen, deze heffing
valt voor Vitens onder de totale kosten. Over deze kosten is Vitens wettelijk verplicht btw af
te dragen, dus ook over de precarioheffing. Omdat Vitens BTW over deze kosten afdraagt
dient dit ook in de nota's van de klant zichtbaar te zijn. Op de periode- en eindafrekening
ziet u dus dat er BTW over alle kosten inclusief de precarioheffing berekend wordt.
Kan ik bezwaar maken tegen de precariodoorbelasting?
U kunt bij Vitens geen bezwaar maken tegen de precarioheffing. Vitens is een
drinkwaterbedrijf en geen bestuursorgaan (in de zin van de wet Algemene Wet
Bestuursrecht) zoals bijvoorbeeld gemeenten en provincies.
Vitens kan en mag wettelijk geen belastingaanslagen opleggen. Vitens kan alleen voor
producten (o.a. water) en niet voorzienbare kosten veroorzaakt door derden (zoals
precarioheffing) rekeningen versturen. Voor Vitens is het dus wettelijk niet mogelijk om de
doorberekening van de heffing kwijt te schelden.
Wat heeft Vitens gedaan tegen de precarioheffing?
Vitens heeft zich uitgebreid verzet tegen de precarioheffing door uw gemeente. Niet alleen
op bestuurlijk/politiek vlak, maar ook juridisch. Vitens heeft bezwaar aangetekend en heeft
een rechtszaak gevoerd om de precarioheffing te voorkomen. De rechter heeft de gemeente

echter gelijk gegeven. Vitens blijft zich echter verzetten en zal de strijd tegen deze belasting
voortzetten.
Hoe berekent Vitens de precarioheffing door?
Wij zullen de precarioheffing zichtbaar maken op de rekening. Dit bedrag vindt u terug op uw
eerstvolgende periodeafrekening of eindafrekening in 2017. In uw nieuwe termijnbedrag
wordt de precarioheffing ook meegenomen.
Wat als ik het bedrag niet ineens kan betalen?
U hoeft het bedrag niet ineens te betalen, dit wordt verdeeld over de facturen die u vanaf
2017 van ons gaat ontvangen. Mocht het factuurbedrag voor u dan toch te hoog zijn om
ineens te betalen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Klantenservice voor
een afbetalingsregeling zodat u de factuur in termijnen kunt betalen.
Hoe is het precariotarief berekend?
De gemeente heeft een bedrag vastgesteld dat door Vitens betaald moet worden per meter
drinkwaterleiding. Het totale bedrag van leidinglengte maal het tarief per meter is in een
belastingaanslag precario bij Vitens in rekening gebracht. De gemeente heeft dit nu voor
meerdere jaren gedaan. Vitens start per 1 januari 2017 met de doorbelasting. Het tarief voor
de jaren 2017 en 2018 is berekend door alle precarioaanslagen die wij van uw gemeente
hebben ontvangen en nog gaan ontvangen te verdelen over deze twee jaren. Hierbij komen
dan nog de kosten die Vitens moet maken voor de doorbelasting. Vanaf 2019 zal de
doorbelasting in lijn zijn met de precariobelasting die de gemeente jaarlijks vanaf 2019 heft.
Mijn huis staat op eigen grond, moet ik dan toch de precariodoorbelasting betalen?
Voor de doorbelasting van de precarioheffing maakt het niet uit of u in een koop- of
huurwoning woont, of dat uw woning op eigen grond staat. Het gaat er om dat Vitens voor
alle leidingen in de openbare gemeentegrond aan de gemeente precariobelasting moet
betalen. Aan alle klanten die over een wateraansluiting in uw gemeente beschikken wordt de
precario doorberekend.
Precario zou toch worden afgeschaft?
Minister Plasterk van Binnenlandse zaken heeft een wetsvoorstel om precarioheffing voor
nutsnetwerken af te schaffen ingediend bij de Tweede Kamer. In het voorstel wordt rekening
gehouden met een overgangsregeling van tien jaar om met precarioheffing te stoppen. Naar
verwachting zal begin 2017 in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel worden gestemd.
Mocht in de toekomst de precarioheffing op nutsleidingen vervallen, dan zal Vitens dit
uiteraard niet meer doorberekenen.

