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1. Het college neemt kennis van de actuele stand van zaken.
2. Het college stemt in met het afzien van beroep in cassatie tegen de uitspraak in de PWN-

procedure.
3. Het college stemt in met het voorstel de opbrengst precario 2010 van Liander via

resultaatbestemming 2010 toe te voegen aan de algemene reserve.
4. Het college stemt in de aanwending van de precario-opbrengst kabels en leidingen over 2011

e.v. te betrekken bij de aan de raad toegezegde nota solvabiliteit.
5. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp.
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DOEL: Informeren
De commissie bestuur wordt door middel van deze informatienota nader geïnformeerd over de stand van
zaken met betrekking tot de beroepszaken van PWN en Liander tegen de aanslagen precariobelasting op
kabels en leidingen.
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Onderwerp: Precario op kabels en leidingen
Reg. Nummer: 2010/390448

1. Inleiding
Naar aanleiding van recente uitspraken van het Gerechtshof met betrekking tot de
beroepszaken van Liander (voorheen NUON) en PWN tegen aanslagen
precariobelasting kabels en leidingen wordt u bijgaand nader geïnformeerd over de
actuele stand van zaken.

De bezwaar-en beroepschriften tegen de heffing dateren van 2005. Daarvan is een
risico-inschatting gemaakt. Onze positie met betrekking tot de vordering op Liander
is daarbij als sterk gekwalificeerd en die van PWN minder sterk. Daarom is ten
aanzien van de vorderingen van PWN een voorziening gevormd (afwikkeling claim
precario PWN).

2. Kernboodschap
PWN heeft het beroep bij het gerechtshof gewonnen. De gemeente acht de kans op
een succesvol beroep in cassatie zeer gering en daarom niet zinvol. Hierdoor
ontstaat een claim van PWN, die is afgedekt door de hiervoor gevormde
voorziening.
Liander heeft het beroep bij het gerechtshof verloren. Liander heeft het eerder
aangetekende beroep in cassatie ingetrokken. Dit impliceert dat de precario-
opbrengsten kunnen worden aangewend voor verbetering van de
solvabiliteitspositie, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

3. Consequenties

1 Stand van zaken PWN

Aan PWN is over de jaren 2005 tot en met 2007 voor een bedrag van € 3,752 mln.
aan precario-aanslagen opgelegd. Omdat we destijds de beroepzaak bij de rechtbank
Haarlem hebben verloren, is afgezien van het opleggen van aanslagen over latere
jaren in de wetenschap dat de kans op een positieve uitspraak klein zou zijn. Op 11
november hebben wij bericht ontvangen van het Gerechtshof dat PWN in het gelijk
is gesteld. De vraag dient nu beantwoord te worden of het zinvol is om in cassatie te
gaan.

In de PWN-procedure heeft het gerechthof Amsterdam de uitspraak van rechtbank
Haarlem bevestigd. Voor de motivering heeft het Hof thans aangesloten bij recente
jurisprudentie van de Hoge Raad. Het Hof overweegt daarbij dat uit artikel 13, eerst
lid van de koopovereenkomst volgt dat PWN het recht heeft gekregen
om waterleidingen in de gemeentegrond te hebben en te houden. De gemeente heeft
als het ware geen bevoegdheid meer tot tussenkomst en in die situatie is
precariobelasting niet mogelijk. Dit oordeel is onlangs door de Hoge Raad
geformuleerd (Hoge Raad 10 juli 2009, nr. 42 804, BNB 2009/234). Gelet op het
vorenstaande achten wij de kans op een succesvol beroep dan ook zeer beperkt en
dus niet zinvol. De termijn voor het eventueel indienen van cassatie eindigt op 20
december aanstaande. Op grond van het vorenstaande wordt voorgesteld om niet
tegen de uitspraak in cassatie te gaan.
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Voor de afwikkeling van de claims op precario is een voorziening gevormd van
€ 4.372.000 (stand per 31 december 2009). Deze voorziening zal aangewend
worden om de claim af te wikkelen, incl. verschuldigde wettelijke rente.

2 Stand van zaken Liander

Aan Liander is over de jaren 2005 tot en met 2010 voor een bedrag van € 23,572
mln. aan precario-aanslagen opgelegd. De beroepzaak bij de rechtbank was destijds
door ons gewonnen.

Aangezien een wettelijke vrijstelling op precario op kabels en leidingen in een
vergevorderd stadium was, was voor 2010 e.v. afgezien van het ramen van precario-
opbrengsten uit kabels en leidingen in de meerjarenbegroting. Later werd bekend
dat deze vrijstelling de eindstreep niet heeft gehaald. In de coalitieakkoord is
vervolgens vastgelegd dat de opbrengst uit precario op kabels en leidingen vanaf
2011 zal worden aangewend voor verbetering van de financiële positie.
In afwachting van de uitspraak van het gerechthof is de opbrengst over 2010 ad
€ 4,364 mln. gestort in de eerder genoemde voorziening (die dan ruim € 8,7 mln.
bedraagt).

Eind augustus ontvingen wij bericht van het gerechtshof dat wij in het gelijk zijn
gesteld. Juist voor de begrotingsbehandeling, ontvingen wij het bericht dat Liander
in cassatie is gegaan. De portefeuillehouder voor financiën heeft hiervan nog
mededeling gedaan in de begrotingsraad. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen
dat Liander het beroep in cassatie heeft ingetrokken. Dit impliceert dat de precario-
opbrengsten kunnen worden aangewend voor verbetering van de
solvabiliteitspositie, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

3 Financiële consequenties

Voor de financiële afwikkeling met PWN is een voorziening gevormd en verwacht
wordt (met renteverrekening) dat deze toereikend is.

Over de precario-opbrengsten van Liander ad € 4.364 mln. in 2010 en de
opbrengsten vanaf 2011 kan nu zonder risico beschikt worden. Voorgesteld wordt
af te zien van de eerder voorgenomen storting in de risicovoorziening ad € 4.364
mln. en dit bedrag in 2010, via resultaatbestemming, toe te voegen aan de algemene
reserve.
Voor 2011 e.v. wordt voorgesteld de aanwending te betrekken bij de nota
solvabiliteit, die aan de raad is toegezegd.

4. Vervolg
Verdere afwikkeling afwachten

5. Bijlagen
Geen


