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Onderwerp: Éérste wijziging op de Verorde-

ning op de heffing en invorde-

ring van precariobelasting 

2006      

 Aan de raad.  

 

 

  

 

Beslispunten 
1. In te stemmen met de éérste wijziging op de Verordening op de heffing en de invordering 

van precariobelasting 2006 
 

 

 

1 Inleiding 
Gebleken is dat in de voor 2006 geldende verordening op grond waarvan precariobelasting 

wordt geheven, enkele omissies van redactionele aard voorkomen. Deze omissies houden 

verband met de afschaffing in 1995 van de precariorechten en de invoering met ingang 

van dat jaar van precariobelasting. Met de voorgestelde verordening worden deze redacti-

onele fouten hersteld. 

 

Artikel 1 
In de Verordening precariorechten 2006 worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

 

A. In de titel wordt  “precariorecht” vervangen door: precariobelasting. 

B. In artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

                1. “precariorechten” worden vervangen door: precariobelasting. 

    2.  “of voor de openbare dienst bestemd gemeentewater” vervalt. 

                     3. “recht” wordt vervangen door: belasting. 
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C. In artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. ”rechten als bedoeld in artikel 2 worden” vervangen door: belasting als be -  
    doeld in artikel 2 wordt. 

2. “of gemeentewater” vervalt. 
D.  In artikel 4 wordt “heffingstijdvak” vervangen door: belastingtijdvak. 

E.  In artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. In de éérste volzin wordt  “De rechten worden” vervangen door: De belasting   

    wordt. 

2. In de tweede volzin wordt “rechten” vervangen door: belasting. 

3. In de vierde volzin wordt “precariorechten” vervangen door: aanslagen preca -  

    riobelasting. 

F. In artikel 6, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1. “Het recht” wordt vervangen door: belasting. 

2. “belastingjaar” wordt vervangen door: belastingtijdvak. 

G.  In artikel 6, vierde lid, wordt “zoveel nog” vervangen door: de. 

H.  In artikel 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

  1. In de aanhef wordt “rechten worden” vervangen door: belasting wordt. 

  2. In de tekst na de achtste asterisk wordt “nog” vervangen door: doch. 

I.  In artikel 9, wordt “precariorechten” vervangen door: precariobelasting. 

J.    In artikel 11 wordt “bedoelt” vervangen door: bedoeld. 

K.  In artikel 12 wordt “precariorechten” vervangen door: precariobelasting. 

L. In artikel 14, derde lid, wordt “precariorechten” vervangen door: precariobelas-

ting. 

 

Artikel 2 
In de tarieventabel behorende bij de Verordening precariorechten 2006 worden de volgen-

de wijzigingen aangebracht: 

A. In de titel wordt “precariorechten” vervangen door: precariobelasting. 

B. In rubriek 5.1 en rubriek 5.3 vervalt telkens “boven, op of onder gemeentegrond 

of – water”. 

C. In rubriek 5.2 vervalt “onder, boven of op gemeentegrond of – water”. 

 

Artikel 3 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking en werkt 

voor zover het betreft de wijzigingen van de Verordening precariorechten 2006 terug tot en 

met 1 januari 2006. 
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1.1 Beoogd effect 

Doel is om deze wijzigingen goed te keuren zodat de precariobelasting op de juiste 

wijze geheven kan worden. 

 

2 Argumenten 
n.v.t.  

 

3 Draagvlak 
n.v.t. 

 
4 Kanttekeningen 

n.v.t. 

 
5 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de burgemeester,      de secretaris, 

 

M. Zonnevylle     A.H. Schouten 

 


