Precariobelasting 2020
Door de gemeenteraad is op 7 november 2019 de “Verordening op de heffing en de invordering van
precariobelasting 2020” vastgesteld.
In de verordening wordt aangegeven in artikel 2 (belastbaar feit) dat; “Onder de naam
precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder,
op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond”.
Deze belasting wordt alleen geheven ter zake:
a.
van het hebben van een terras bij een horeca-inrichting;
b.
van een terrasuitbreiding bij een horeca-inrichting bij een evenement;
c.
van het gebruiken van parkeerplaatsen voor een ander gebruik dan parkeren, op grond van een
ontheffing als bedoeld in artikel 9, lid 3 van de parkeerverordening Valkenswaard 2016.
Op basis van deze verordening wordt precariobelasting geheven van degene die het voorwerp of de
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel
van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de
openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.
Normaliter worden de aanslagen in mei van het belastingjaar opgelegd.
Door het coronavirus waar heel Nederland mee geconfronteerd wordt heeft het kabinet op zondag
15 maart aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Een van de
maatregelen is dat alle eet- en drinkgelegenheden dicht gaan vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en
met 6 april.
Deze maatregel is verlengd. De einddatum is tot op heden niet bekend.
Aangezien exploitanten van horecagelegenheden die gebruikmaken van gemeentegrond waarop zij
een terras exploiteren hiervan géén gebruik kunnen maken door de maatregelen van het kabinet is
het verantwoord en reëel om ze te compenseren.
Het verminderen of niet heffen van de precariobelasting is een bevoegdheid van de
heffingsambtenaar. Daarvoor kan de hardheidsclausule worden toegepast, op basis van artikel 63
van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Volgens dit artikel is het mogelijk om in bepaalde
gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard,
welke zich bij de toepassing van de belastingwet mochten voordoen.
Gelet op het besluit van het kabinet van 15 maart 2020 met daarin aanvullende maatregelen op het
gebied van onderwijs, horeca en sport, is er voldoende grond om artikel 63 AWR toe te passen voor
in het geval ondernemers precariobelasting moeten betalen voor de periode waarop zij geen gebruik
kunnen maken van gemeentegrond voor het niet heffen van precariobelasting voor de periode dat er
geen gebruik kan worden gemaakt van gemeentegrond voor het exploiteren van een terras.
Ondernemers zouden anders een belasting betalen voor het gebruik van gemeentegrond voor een
terras waar zij geen gebruik van kunnen maken.
Op 6 mei heeft het kabinet besloten om de regels met betrekking tot onder andere
horecagelegenheden (restaurants en cafés) enigszins te versoepelen met ingang van 1 juni. Verder
wil het kabinet, als het virus onder controle blijft, deze versoepeling verder uitbouwen per 1 juli.

Op basis van het vorenstaande besluit ik tot;
a. Voor de periode, vanaf 15 maart 2020 tot 1 juli 2020, dat ondernemers géén of beperkt
gebruik kunnen maken van gemeentegrond voor het exploiteren van een terras, géén
precariobelasting 2020 in rekening te brengen zoals opgenomen in artikel 2, onderdeel a en
b van de Precariobelastingverordening 2020;
b. Voor de periode na 1 juli tot 31 december de richtlijnen van het kabinet te volgen en indien
nodig het onder a gestelde te heroverwegen;
c. De aanslagen 2020 op te leggen nadat bekend is gemaakt dat de aanvullende maatregelen
zijn ingetrokken;
d. Deze beslissing bespreken tijdens het reguliere overleg met Horeca Nederland;
e. Afdeling communicatie informeren inzake deze beslissing en belanghebbende hierover
informeren;
f. Afdeling Belastingen van de Samenwerking A2-gemeenten van deze beslissing in kennis
stellen.
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