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Onderwerp  

Precariobelasting op kabels en leidingen 

 

Kennisnemen van 

Stand van zaken omtrent de belastingaanslagen Precariobelasting. 

 

Inleiding 

In alle 3 voormalige gemeenten was er sprake van een precariobelasting op buizen, kabels, draden of 

leidingen. Geldermalsen heft sinds 2013, Neerijnen sinds 1-1-2014 en Lingewaal sinds 1-7-2014. 

In West Betuwe zijn de 3 verordeningen inhoudelijk ongewijzigd omgezet in de verordening Precario-

belasting West Betuwe. Inmiddels is overigens de mogelijkheid voor het heffen van deze belasting 

beperkt. Alleen gemeenten die deze precariobelasting op 10 februari 2016 uitvoerden, mogen blijven 

heffen tot 1 januari 2022 

 

Vanaf het begin van de heffing lopen er procedures van de verschillende netwerkbedrijven tegen de 

gemeenten. Dit geldt ook voor Liander tegen de belastingaanslagen van de voormalige 3 gemeenten. 

 

Op 20 maart zijn bij het Hof in Amsterdam door (de gemachtigde van) Liander de volgende procedures 

ingetrokken : 

Geldermalsen 

Elektra 2013 t/m 2015. Hierdoor wordt ook de procedure voor 2016 niet verder opgestart 

Neerijnen 

Elektra en Gas 2017 

 

Op 15 maart is door gemachtigde namens Liander schriftelijk al de volgende procedure ingetrokken: 

Lingewaal 

Elektra en Gas 2015 

 

Nog openstaande procedures 

Geldermalsen 

Elektra 2017 t/m 2018 (2 x € 2.123.302) 

Gas 2017 t/m 2018 (2 x € 943.674) 

De procedures 2017 en 2018 staan nog open. Een en ander hangt af van een nog te verwachten 

uitspraak van de Hoge Raad in vergelijkbare zaken bij andere gemeenten. 
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Neerijnen 

Elektra 2018 (€ 852.270) 

Gas 2018 (€ 417.909) 

Voor het jaar 2018 staat een beroepsprocedure nog open, waarvoor in 2018 stukken zijn aangeleverd 

aan de rechtbank. Een en ander hangt af van een nog te verwachten uitspraak van de Hoge Raad in 

vergelijkbare zaken bij andere gemeenten. 

 

Lingewaal 

Elektra 2016 t/m 2018 (3 x € 324.405) 

Gas 2016 t/m 2018 (3 x € 78.942) 

De procedures 2016 t/m 2018 staan nog open. Een en ander hangt af van een nog te verwachten 

uitspraak van de Hoge Raad in vergelijkbare zaken bij andere gemeenten. 

 

Kernboodschap 

In de begroting van West Betuwe wordt t/m 2021 rekening gehouden met de heffing van precario-

belastingen op de gasleidingen en elektriciteitskabels. Voorzichtigheidshalve wordt de opbrengst voor 

het elektragedeelte in een afzonderlijke bestemmingsreserve gestort. Per saldo wordt in de exploitatie 

voor 2019 t/m 2021 rekening gehouden met een jaarlijkse netto opbrengst van ongeveer € 1,6 miljoen. 

Deze voorzichtige ramingen achten wij nog steeds reëel en verantwoord. 

 

Met het intrekken van de verschillende beroepszaken door Liander is er meer duidelijkheid en zeker-

heid over het binnen komen van de verschillende opgelegde (oude) belastingaanslagen. 

 

Consequenties 

Voor de begroting van West Betuwe zijn er op dit moment geen (financiële) consequenties. 

 

Financiën 

Geldermalsen 

Naar verwachting bedraagt de in Geldermalsen gevormde bestemmingsreserve per 31-12-2018 

€ 10.005.000. In procedure zijn nu nog de 4 aanslagen 2017 en 2018 met een totale aanslag van 

€ 6.134.000. Dit betekent dat (afgerond) € 3.871.000 zou kunnen vrij vallen uit deze bestemde reserve. 

 

Neerijnen 

Naar verwachting bedraagt de in Neerijnen gevormde bestemmingsreserve per 31-12-2018 

€ 1.479.000. In procedure zijn nu nog de 2 aanslagen 2018 met een totale aanslag van € 1.270.000. 

Dit betekent dat (afgerond) € 209.000 zou kunnen vrij vallen uit deze bestemde reserve. 

 

Lingewaal 

In Lingewaal zijn de baten opgenomen in de begroting en tegelijkertijd is in een afzonderlijke 

voorziening rekening gehouden met 75% oninbaarheid voor het elektradeel (jaarlijks € 243.304 = 75% 

van € 324.405). Voor de aanslag 2015 betekent dit dat er een bedrag van € 243.304 in de voorziening 

zit. Met het intrekken van het beroep over 2015 door Liander, kan in de jaarrekening 2018 van 
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Lingewaal dit bedrag van € 243.304 vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2018. Het 

resterende saldo van € 729.911 is voor de onzekerheid voor de belastingjaren 2016 t/m 2018. 

De vrijval van de bestemmingsreserves voor Geldermalsen en Neerijnen zal worden meegenomen in 

de eerste bestuursrapportage 2019. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

Wij houden u op de gebruikelijke wijze op de hoogte door middel via de reguliere P&C-cyclus.  

 

Bijlage(n) 

Geen 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


