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Heffing precariobelasting

Op 27 juni heeft de minister het wetsvoorstel bekend gemaakt aangaande de afschaffing van de
precariobelasting. Zoals bekend is de uitwerking van dit wetsvoorstel van groot belang voor het
opstellen van de (meerjaren)begroting van Langedijk.
Op 10 februari heeft de minister in een brief kenbaar gemaakt welke uitgangspunten hij voornemens
was te hanteren bij de wet die heffing van precariobelasting(op termijn) onmogelijk moet maken.
Belangrijk onderdeel voor Langedijk daarin was de ingangsdatum van de nieuwe wet. De mate waarin
deze met terugwerkende kracht van toepassing zou zijn en een mogelijke overgangsregeling.
In de brief werd voor deze drie zaken het volgende aangegeven:
 De ingangsdatum van de nieuwe wet wordt 1 januari 2017. Vanaf die datum is geen
precarioheffing meer mogelijk
 Er komt een overgangsregeling voor gemeenten die op 1 januari 2016 een verordening voor
het heffen van precario hebben vastgesteld.
 De overgangsregeling maakt het mogelijk om nog 10 jaar precario te heffen.
Op deze brief hebben wij gereageerd naar de minister waarbij wij hebben aangegeven dat door deze
bepalingen sprake zou zijn van een terugwerkende kracht bepaling die niet conform daarvoor
geldende regels zou zijn. Normaliter kan een terugwerkende kracht bepaling wel verwerkt worden in
een wet tot het moment dat de minister kenbaar heeft gemaakt dat hij de wet in wil voeren. In dit geval
derhalve 20 februari 2016.
Omdat de Gemeente Langedijk eind januari de verordening(en het tarief) heeft vastgesteld zouden we
dan kunnen opteren voor de overgangsregeling.
Ten opzichte van de eerste brief is het uiteindelijke wetsvoorstel gewijzigd. Er zijn met betrekking tot
de overgangsregeling nu twee criteria opgenomen:
1. Er moet een tarief zijn vastgesteld door de gemeente op 10 februari 2016 (de datum van de
brief van de minister). Dit tarief is het maximale tarief dat geheven mag worden gedurende de
overgangsperiode
2. Er moet in 2015 al een precario opbrengst zijn geweest binnen de gemeente (er moet al een
verordening en tarief zijn geweest in 2015).
Het eerste criterium komt tegemoet aan onze brief aan de minister. Hierdoor valt de
precarioverordening en het vastgestelde tarief onder de regelgeving
Het tweede criterium zorgt ervoor dat de Langedijk vanaf 2017 toch geen precario kan heffen omdat
de vaststelling van het tarief en de verordening niet in 2015 heeft plaatsgevonden.

Met dit criterium is er naar ons idee toch weer sprake van een wet met terugwerkende kracht die niet
past binnen hetgeen gebruikelijk is binnen de belastingwetgeving.
De publicatie van de concept wettekst is voorafgegaan door een advies van de Raad van State. In dit
advies wordt voor de ingangsdatum gesproken over de datum waarop de wet wordt goedgekeurd. De
huidige wet is op dit onderdeel dan ook tegen dit advies in.
Vervolgproces
Op basis van de voorgestelde wettekst wordt nu bekeken op welke manier wij de definitieve wettekst
kunnen beïnvloeden. Hiervoor is ook contact gezocht met de VNG met de vraag of deze zal reageren
op de wettekst.
Duidelijk wordt wel dat de aanpassing van de voorgestelde wettekst ervoor zorgt dat meer gemeenten
problemen krijgen met de heffing van precario. Dit geldt ook voor enkele gemeenten binnen de
gemeenschappelijke regeling Cocensus.
Vanuit Cocensus wordt gekeken of wij de inspanningen kunnen bundelen om een aanpassing in de
wettekst te laten plaatsvinden. Cocensus is net als Langedijk bezig om te inventariseren welke
mogelijkheden er zijn en wij zullen naast onze eigen inspanningen daarbij aansluiten.
Opstellen begroting
Tot nu toe hebben we bij de begroting rekening gehouden dat precarioheffing mogelijk was. Met de
conceptwettekst is de kans kleiner geworden dat dit daadwerkelijk het geval zal zijn. Bij het opstellen
van begroting zal hier rekening mee gehouden worden.
Het uitgangspunt hierbij zal worden dat precarioheffing vanaf 2017 niet meer mogelijk is. Dit zal
gevolgen hebben voor het begrotingsevenwicht.
Precario 2016
De voorgestelde wet gaat in nadat deze goedgekeurd is. Vooralsnog heeft deze wet derhalve geen
gevolgen voor de heffing van precario in 2016. Het gestarte proces om te komen tot het opleggen van
aanslagen over 2016 loopt derhalve door en zal geen gevolgen hebben voor het resultaat in 2016.
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