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Onderwerp: precarioheffing bij objecten met maatschappelijk of gemeentelijk
belang
Reg. Nummer: 2011 / 266837

1. Inleiding
Door het college is verzocht een notitie op te stellen of precarioheffing aan de orde
moet zijn bij het plaatsen van borden met een communicatieve functie, bij werken
met maatschappelijk belang en/of bij werkzaamheden, die door de gemeente
worden verricht.

Binnen de huidige geldende verordening zijn de hiervoor genoemde objecten en/of
werken niet vrijgesteld van precarioheffing. Dus ook de gemeente moet, als het
belastbaar feit zich voordoet, aanslagen aan zichzelf opleggen. Dit gebeurt
bijvoorbeeld ook bij Wabo-vergunningen voor aanvragen waarvan de gemeente de
aanvrager is.

Deze notitie gaat verder in op de mogelijkheden en wenselijkheden om hiervoor in
de precarioverordening 2012 vrijstellingen op te nemen.

2. Besluitpunten college
a. Geen vrijstelling voor borden met communicatieve functie op te nemen.
b. Geen vrijstelling voor werken van algemeen belang op te nemen.
c. In de precarioverordening 2012 wordt een vrijstelling toegevoegd voor

voorwerpen die in eigendom (of gebruik) zijn bij de gemeente.
d. Dit besluit heeft geen financiële consequenties

3. Beoogd resultaat
Een efficiënte heffing en invordering van precariobelasting. Daarbij mag het
gebruik maken van de mogelijkheden tot het opnemen van vrijstellingen niet leiden
tot een onredelijke of willekeurige belastingheffing.

4. Argumenten

a. Algemeen
De Gemeentewet gaat er in beginsel van uit dat de gemeentelijke wetgever ter zake
van het opnemen van belastingvrijstellingen autonoom is. Gemeenten mogen zelf
bepalen onder welke omstandigheden wordt afgezien van het heffen van
precariobelasting. Het mag echter niet zo zijn, dat het opnemen van vrijstellingen
leidt tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing, die de wetgever bij het
toekennen van de bevoegdheid tot het heffen van precariobelasting niet kan hebben
bedoeld. De vrijstellingen mogen niet in strijd zijn met artikel 219, tweede lid,
Gemeentewet, waarin is gesteld dat de belasting niet afhankelijk mag worden
gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen van een belastingplichtige. Ook
dient in overeenstemming gehandeld te worden met het evenredigheids- en
gelijkheidsbeginsel.

Vrijstellingen leiden ertoe dat bepaalde (groepen) belastingplichtigen geen belasting
hoeven te betalen. Dit wordt door menig wel betalende belastingplichtige als
inbreuk op de algemene rechtsbeginselen ervaren. Om discussies te vermijden en
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om de reikwijdte van een vrijstelling zo duidelijk mogelijk te maken is de redactie
van een vrijstellingsbepaling van groot belang.

Hoewel het niet mogelijk is om beroep in te stellen tegen een verordening op zich,
kan een verordening wel getoetst worden in een belastingprocedure die zich richt
tegen de aanslag die op de verordening is gebaseerd. Normen als het
gelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het verbod op willekeurige en
onredelijke heffing zijn van toepassing op alle werken die vrijgesteld zouden
kunnen worden.

b. Mogelijkheden en wenselijkheden van vrijstellingen

Het plaatsen van borden met een communicatieve functie
Hiervoor is in de verordening geen vrijstelling opgenomen. Dus zowel de gemeente
als derden dienen precario te voldoen als er een bord op gemeentegrond wordt
geplaatst. In de modelverordening van de VNG en in de huidige verordening van de
gemeente Haarlem zijn uitsluitend borden voor wegwijzers en
verkeersaanwijzingen van de ANWB en van andere overeenkomstige instellingen
vrijgesteld.

Het vrijstellen van borden met een communicatieve functie is niet wenselijk, want
de omschrijving is zo ruim, dat deze fiscaal niet af te bakenen valt. Elk bord waar
tekst op staat heeft immers een communicatieve functie. Een dusdanig algemeen
geformuleerde vrijstelling wordt afgeraden, omdat dit tot willekeur leidt.

Werken met maatschappelijk belang
Werken met een maatschappelijk belang is ook zo ruim omschreven dat het veel
ruimte voor interpretatie biedt en daarmee voor willekeur. Een dusdanig algemeen
geformuleerde vrijstelling wordt afgeraden, omdat dit tot willekeur leidt. Voeren
bijvoorbeeld woningcorporaties werken uit met maatschappelijk belang?

In het recente verleden zijn verzoeken ontvangen van woningcorporaties om geen
precario te betalen, omdat ze het algemeen belang dienen. De positie van
woningcorporaties is sinds de jaren ‘90 ingrijpend gewijzigd. De woningcorporaties
zijn commerciële activiteiten gaan ontplooien en meer gaan optreden als
projectontwikkelaars. Het onderscheid met andere bouwondernemingen is hierdoor
vervaagd. De vrijstellingen die er voorheen in de wet waren (o.a. voor de leges) zijn
in de loop der jaren uit de wet geschrapt. Woningcorporaties en andere
bouwondernemingen zijn naar elkaar gegroeid. Het opnemen van vrijstellingen leidt
al snel tot strijd met het gelijkheidsbeginsel.
In 2010 heeft concerncontrol een inventarisatie gehouden naar het gebruik van
vrijstelling op precarioheffing bij bouwaanvragen/bouwmaterialen bij 13
vergelijkbare gemeenten. Deze inventarisatie is als bijlage toegevoegd. Uit deze
inventarisatie bleek dat geen enkele van de vergelijkbare gemeenten voor werken
ten behoeve van het maatschappelijke belang een vrijstelling had opgenomen.

Bij werken dient daarbij ook in ogenschouw te worden genomen dat er een relatie
met de legesverordening bestaat. Voor (bouw)werken geldt geen enkele vrijstelling
van leges. Het zou vreemd zijn, uit een oogpunt van maatschappelijk belang, wel
een vrijstelling van precario te geven terwijl gelijktijdig leges in rekening worden
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gebracht. Daarbij geldt dat de opbrengst van leges als regel vele malen hoger is dan
die van eventuele precario.

Vanwege het te ruim gedefinieerde begrip maatschappelijk belang, waardoor de
gemeente willekeur zou kunnen verweten als dit als vrijstellingsgrond wordt
vastgelegd, wordt geadviseerd hiervoor geen vrijstellingen op te nemen.

Werken die de gemeente verricht
In juridische zin gaat het feitelijk niet om de werken die de gemeente verricht, maar
om de voorwerpen die de gemeente heeft bij die werken.
Omdat dit specifiek is afgebakend (er is geen interpretatievrijheid wat onder
gemeente wordt verstaan) is het mogelijk voor deze voorwerpen een vrijstelling op
te nemen. De vrijstelling zou er dan op neer moeten komen dat voorwerpen die in
eigendom of gebruik bij de gemeente zijn, zijn vrijgesteld van precariobelasting.
Deze vrijstellingsmogelijkheid is ook opgenomen in de modelverordening van de
VNG als vrijstelling voor: ‘voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die
in gebruik zijn bij een derde’.

Deze vrijstelling voorkomt dat de gemeente aan zichzelf moet betalen voor het
hebben van voorwerpen onder, op of boven de (eigen) gemeentegrond. Dit verlaagt
de kosten van uitvoeren van werken, maar verlaagt ook de baten uit precario.
In de praktijk komt dit nauwelijks voor.

Omdat precario een algemene opbrengstbelasting is en geen heffing ter dekking van
kosten, zoals leges, is dit verdedigbaar. Bij leges kennen we een dergelijke
vrijstelling niet. Een vrijstelling voor aanvragen die de gemeente doet (en waarvoor
dus wel ambtelijke kosten worden gemaakt) en waarvoor geen bijdrage wordt
ontvangen vanwege een vrijstelling, zal leiden tot een vertekend beeld van zowel de
werkelijke kosten van het project (indirect subsidie) als een vertekend beeld van de
kostendekkendheid van de leges.

Voor een dergelijke vrijstelling binnen de precariobelasting zijn geen moeilijkheden
te voorzien. Er is geen sprake van strijd met het gelijkheids- dan wel het
evenredigheidsbeginsel en ook is er geen sprake van een onredelijke en
willekeurige belastingheffing. Vanuit efficiency-overwegingen wordt voorgesteld
deze vrijstelling op te nemen in de precarioverordening 2012.

5. Kanttekeningen
N.v.t.

6. Uitvoering
De belastingverordeningen voor 2012 worden vastgesteld in de raad van december.
Als onderdeel van de Haarlemse belastingvoorstellen zullen eventuele vrijstellingen
daarin opgenomen moeten worden. De ingangsdatum is dan het belastingjaar 2012.
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7. Bijlagen
Inventarisatie naar het gebruikte heffingsmaatstaven precarioheffing
bouwaanvragen/bouwmaterialen gemeente Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Inventarisatie naar gebruikte
heffingsmaatstaven precarioheffing

bouwaanvragen/bouwmaterialen
Gemeente Haarlem

Haarlem, mei 2010

Zohra Hakimi
Peter de Kruijf
Concernstaf gemeente Haarlem
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Voorwoord

Deze inventarisatie is gehouden op verzoek van de afdeling juridische zaken van de
hoofdafdeling Middelen en Services. Deze inventarisatie is toegezegd in het kader van een
mediation naar aanleiding van een beroepschrift tegen een aanslag precariobelasting van
één van de woningbouwcorporaties.
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1. Inleiding

Gemeenten mogen precariobelasting heffen voor voorwerpen onder, op of boven voor de
openbare dienst bestemde gemeentegrond. In de daartoe door de gemeenteraad
vastgestelde belastingverordening worden de heffingsgrondslag, mogelijke vrijstellingen en
de tarieven vastgesteld. Het laatste meestal in de vorm van een tarieventabel.

De vaststelling van de verordening en het tarief is een autonome bevoegdheid van de
gemeente. Het betreft voor de gemeente een algemene inkomstenbron. Tegenover de
belasting staat geen individuele dienstverlening anders dan toestemming om van
gemeentegrond gebruik te mogen maken.

Bij de inventarisatie is Haarlem vergeleken met 13 andere gemeenten, waarmee wij ons in
het kader van de Haarlemse belastingvoorstellen steeds vergelijken in het kader van het
vaststellen van de lastendruk en de hoogte van de parkeertarieven.

Het betreft de gemeenten:
- Amersfoort
- Amstelveen
- Amsterdam (Nu in de vorm van het Westelijk havengebied)
- Arnhem
- Breda
- Den Bosch
- Eindhoven
- Groningen
- Haarlem
- Haarlemmermeer
- Leiden
- Nijmegen
- Tilburg
- Zaanstad

Van de desbetreffende gemeente is geïnventariseerd:
- Wordt gebruik gemaakt van een precariobelasting?
- Is er een specifiek tarief voor bouwmaterialen c.a.?
- Is er sprake van een gedifferentieerd tarief?
- Wijken de tarieven gemiddeld sterk af van het tarief dat in Haarlem is vastgesteld?
- Gebruiken andere gemeenten vrijstellingsgronden voor woningbouwcorporaties?
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2. Uitwerking

2.1 Wordt gebruik gemaakt van een precariobelasting?

Uitwerking:
Alle 14 geïnventariseerde gemeenten hebben een vastgestelde precarioverordening.

De Conclusie:
Haarlem wijkt op dit punt niet af van de overige gemeenten.

2.2 Is er een specifiek tarief voor bouwmaterialen c.a.?

Uitwerking:
De gemeenten Amstelveen en Eindhoven kennen geen specifiek tarief voor bouwmaterialen.
Dit betekent dat dan het algemene tarief voor het hebben van voorwerpen onder, op of
boven gemeentegrond wordt toegepast. Alle overige gemeenteen kennen een specifiek tarief
voor bouwmaterialen.

De Conclusie:
Haarlem wijkt op dit punt niet af van de overige gemeenten.

2.3 Is er sprake van een gedifferentieerd tarief?

Uitwerking:
Een gedifferentieerd tarief kan worden toegepast om een langduriger gebruik van
gemeentegrond, waarvan bij bouwactiviteiten sprake kan zijn, een tarief voor een jaar of een
maand te hanteren dat lager is dan het tarief van de som van de afzonderlijke weken of
dagen.
Geconstateerd is dat 8 gemeenten, waaronder Haarlem, een gedifferentieerd tarief hebben
en 6 gemeenten niet. Deze gemeenten kennen slechts een maand-of weektarief. Bij
langduriger verbouwingen is dat nadeliger voor de aanvrager.

De Conclusie
Een kleine meerderheid van de gemeenten hanteert een gedifferentieerd tarief, dat gunstiger
is voor een aanvrager die langdurig gebruik maakt van gemeentegrond. Haarlem kent ook
een gedifferentieerd tarief en er is geen aanleiding hierin verandering aan te brengen.

2.4 Wijken de tarieven gemiddeld sterk af van het tarief dat in Haarlem is vastgesteld?

Uitwerking:
In onderstaande tabel zijn de tarieven vergeleken. De meest voorkomende tarieven zijn per
jaar, per maand en per week. Een enkele gemeente kent ook een tarief per kwartaal of per
dag. Voor de inzichtelijkheid en representativiteit zijn die cijfers niet in de tabel opgenomen.
Verder zijn van de beide gemeenten die geen specifiek tarief voor bouwmaterialen c.a.
kennen de algemene tarieven opgenomen.
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Tabel 1 Overzicht gehanteerde tarieven:

Gemeente jaar maand week
Haarlem 41,25 4,99 1,61
Amsterdam 32,83 1,25
Breda 1) 5 0
Eindhoven 35,6 4,45 0
Den Bosch 1,5
Tilburg 0,75
Zaanstad 38,07 5,48 1,87
Amersfoort 0,85
Amstelveen 27,5 0
Groningen 4,05 1,24
Haarlemmermeer 29 2,9 1
Nijmegen 30,72 0,25
Arnhem 2,75
Leiden 45,25 3,76 1,26

252,72 60,88 11,58

Gemiddeld tarief: € 36,10 € 6,76 € 1,16

1) Voor de 1e 5 m2
daarna € 1,48 m2

In de bovenstaande tabel is het gemiddelde tarief van 14 gemeenten berekend.
Hieruit blijkt dat gemeente Haarlem niet veel afwijkt van het gemiddelde tarief voor de
precariobelasting.
Doordat gemeente Amstelveen maandelijks een relatief hoog tarief hanteert, is het
maandelijkse gemiddelde ook wat hoger, t.o.v. het tarief van de gemeente Haarlem.

De Conclusie
De tarieven zoals door Haarlem worden toegepast wijken niet veel af van die van de
referentiegemeenten. Er bestaat dan ook geen aanleiding de tarieven te heroverwegen.

2.5 Gebruiken andere gemeenten vrijstellingsgronden voor woningbouwcorporaties?

Uitwerking:
Binnen de precarioverordening kan de gemeenteraad vrijstellingen opnemen. Dit kunnen
vrijstellingen naar de aard van het object, bijvoorbeeld rioolbuizen onder de grond, omdat die
voor algemeen nut zijn, maar er kunnen ook vrijstellingen worden opgenomen om dubbelen
belastingheffingen te voorkomen. Zo kunnen voorwerpen waarvoor al reclamebelasting
wordt geheven worden vrijgesteld van precariobelastingen.
In deze uitwerking is bezien of er gemeenten zijn die vrijstellingen hebben openomen t.a.v.
het gebruik van gemeentegrond door woningcorporaties.



Gemeente Haarlem

6

Bij geen van de referentiegemeenten zijn specifieke vrijstellingen opgenomen t.a.v. het
gebruik van gemeentegrond door woningcorporaties. Wel zijn er soms wat globalere
vrijstellingen opgenomen, die om een nadere interpretatie vragen:

Breda:
Voorwerpen uitsluitend gebezigd voor een weldadig doel of ten algemene nutte of in het
algemeen belang van de gemeente;

Tilburg:
Het hebben van voorwerpen, gebruikt voor activiteiten met een niet commercieel
oogmerk, waarbij niet op geld waardeerbare transacties
plaatsvinden;

Amersfoort
Het hebben van voorwerpen onder, op of boven de grond ter realisering van bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur gegeven categorieën van woningen, standplaatsen, of
woonwagens, die vrij zijn van legesheffing op grond van artikel 88 van de Woningwet1

Groningen
Bouwmaterialen aangebracht of geplaatst door derden ter uitvoering van een opdracht van
de gemeente, verstrekt in het kader van de uitoefening van haar publiekrechtelijke taak;

Uitsluitend de gemeente Amersfoort kent een vrijstelling waarvan een woningcorporatie
gebruik van zou kunnen maken, maar het desbetreffende artikel van de woningwet is
inmiddels vervallen.

De Conclusie:
Haarlem wijkt op dit punt niet af van de referentiegemeenten. Er zijn geen specifieke vrijstellingen
voor woningbouwcorporaties opgenomen en de meer algemeen gestelde vrijstellingen richten zich
meer op het algemeen belang en de publieke taak van de gemeente. Temeer daar woningcorporaties
ook commerciële activiteiten verrichten als ontwikkelaar, is er ook geen aanleiding een meer
algemene vrijstelling op te nemen.

1 Dit artikel is inmiddels vervallen.


