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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de 

Koning 

 

 

 datum 21 februari 2017 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34508 

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het 

beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken 

van algemeen nut  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks 

stemde tegen. 

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel IV 

Artikel V 

Artikel VI 

8  9  11 (Veldman en Fokke) over terugbrengen van de overgangstermijn 

Met dit amendement wordt de overgangstermijn bekort.  Dit amendement regelt dat de 

precariobelasting op werken van algemeen nut kan worden geheven tot 1 januari 2022. 

Een overgangstermijn van tien jaar is naar de mening van de indieners een te lange 

periode. Ook met een kortere overgangstermijn hebben bestuursorganen, en met name 

gemeenten, voldoende mogelijkheden om het effect van het afschaffen van de onderhavige 

precariobelasting op te vangen. 



 

 datum 21 februari 2017 

 blad 2 

 

 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep 

Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel IV 

Artikel V 

Artikel VI 

10 (Amhaouch) over terugbrengen van de overgangstermijn 

Met dit amendement wordt de overgangstermijn teruggebracht tot twee jaar. Al in 2004 

heeft de Kamer zich bij de motie-De Pater-van der Meer (Kamerstukken II, 29 800 B, nr. 

9) uitgesproken tegen de heffing van precario op de ondergrondse infrastructuur van 

nutsbedrijven, omdat deze wijze van belastingheffing in strijd is met de eis van 

herkenbaarheid en lokale democratische afwegingen doorkruist. In 2005 kondigde de 

regering aan de gedoogplicht van gemeenten voor kabels van telecombedrijven in 

gemeentegrond voor de precariobelasting, te zullen doortrekken naar kabels en 

waterleidingen in de gemeentegrond van nutsbedrijven (Kamerstukken II, 26 213, nr. 17). 

Naar de mening van de indiener hebben gemeenten voldoende tijd gehad om zich voor te 

bereiden op een beperking van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting. De indiener 

acht het ongewenst dat burgers van gemeenten die geen precario heffen nog tien jaar lang 

bijdragen aan de begroting van gemeenten die wel precario heffen. 

Verworpen. Voor:  de SP, de PvdD, 50PLUS, Klein, Houwers en het CDA.  


