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Provinciale Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend
dat zij in hun vergadering van 16 december 2005 hebben besloten als volgt:
Provinciale Staten van Limburg;
gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 25 oktober 2005, statenkenmerk J-844,
afdeling Financiën, reg.nr. 2005/49114, inzake vaststelling provinciale heffingsverordeningen;
gelet op de artikelen 220 en 222c van de Provinciewet;
besluiten:
vast te stellen:
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2006
Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt, voorzover niet anders is bepaald, verstaan onder:
1. a. jaar: een kalenderjaar;
b. maand: een kalendermaand;
c. week: een tijdvak van zeven achtereenvolgende dagen.
2. a. een gedeelte van een dag: een gehele dag;
b. een gedeelte van een week, van een maand of van een jaar: respectievelijk een gehele week, een
gehele maand of een geheel jaar, indien zulks leidt tot een voor de belastingplichtige lager
belastingbedrag.

Artikel 2

Aard der belasting

Onder de naam precariobelasting wordt een belasting geheven als bedoeld in artikel 222c van de
Provinciewet, voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
grond van de provincie.
Artikel 3

Belastingplicht

1. De belasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie voorwerpen onder, op
of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie, worden aangetroffen.
2. Zijn op grond van het bepaalde in het voorgaande lid twee of meer personen belastingschuldig, dan is
elk van hen voor de verschuldigde belasting aansprakelijk.
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Artikel 4

Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 5

Berekening van de belasting

1. Tenzij anders is bepaald worden, indien de in deze verordening genoemde belasting verschuldigd is
per eenheid van tijd en/of afmeting, gedeelten daarvan voor een geheel gerekend.
2. Indien de belasting voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst
bestemde grond van de provincie is vastgesteld per m2, wordt de belasting berekend naar de
oppervlakte van de projectie van de voorwerpen in het horizontale vlak, tenzij anders is bepaald.
Artikel 6

Tarieven

De precariobelasting wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel.
Artikel 7

Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.
Artikel 8

Tijdstip van betaling

De belasting, bedoeld in artikel 7, moet worden betaald binnen een maand na dagtekening van het
aanslagbiljet.
Artikel 9

Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van:
a. het hebben van voorwerpen welke ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;
b. het hebben van voorwerpen ten behoeve van de uitvoering van door de provincie aanbestede werken;
c. het hebben van wegwijzers, richtingsborden en verkeersaanwijzingen van de ANWB;
d . het hebben van lichtmasten en kabels uitsluitend bestemd voor de openbare straatverlichting;
e . het hebben van halteborden, wachthuisjes en/of rails ten dienste van openbare middelen van vervoer;
f. het hebben van borden, welke behalve de naam niet meer bevatten dan een aanduiding of afbeelding
omtrent het beroep of bedrijf, dat wordt uitgeoefend in het perceel waaraan het bord is bevestigd, mits
het langs of tegen de gevel is aangebracht en de grootste afmeting niet meer bedraagt dan 0,50 rn en
de oppervlakte ten hoogste 0,15 m2 bedraagt;
g. het hebben van verbandkasten langs de provinciale wegen;
h. het hebben van openbare parkeerplaatsen, voor zover geen parkeerbelasting wordt geheven;
i. het hebben van een bestrating of andere verharding, dienende als openbare weg of voetpad;
j. het hebben van voorwerpen ten behoeve van de uitvoering van door gemeenten c.q. het Rijk
aanbestede werken.
Artikel 10

Tussentijdse beëindiging resp. aanvang belastingplicht

1. Indien het hebben van voorwerpen onder, op of boven de grond aanvangt na 30 juni van het
belastingjaar, wordt een aanslag opgelegd tot de helft van het krachtens artikel 6 verschuldigde
jaarbedrag.
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2. Indien voorwerpen onder, op of boven de grond zijn verwijderd voor 1 juli van het belastingjaar, wordt
eveneens een aanslag opgelegd tot de helft van het krachtens artikel 6 verschuldigde jaarbedrag.
Artikel 11

Aanslaggrens

Heffing blijft achterwege indien het verschuldigde bedrag per belastingplichtige een bedrag van € 50,niet te boven gaat.
Artikel 12

Voorlopige aanslag

1. Na aanvang van het belastingjaar kan de in artikel 227a, lid 2, sub b van de Provinciewet bedoelde
provincieambtenaar aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag opleggen tot ten hoogste het
bedrag, waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.
2. Een voorlopige aanslag kan met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde, door een of meer
voorlopige aanslagen worden aangevuld.
3. De voorlopige aanslagen worden met de aanslag verrekend.
Artikel 13

Vermindering

Een onjuiste belastingaanslag kan door de in artikel 227a, lid 2, sub b van de Provinciewet bedoelde
provincieambtenaar ambtshalve worden verminderd.
Artikel 14

Inwerkingtreding, ingang van de heffing, citeertitel en overgangsbepalingen

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgende op die van uitgifte van het provinciaal
blad, waarin de verordening wordt afgekondigd.
2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2006.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als ”Precariobelastingverordening Limburg 2006”.
4. Met ingang van de in het tweede lid genoemde datum vervalt de verordening, vastgesteld bij besluit
der Staten van 12 november 1999, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare
feiten, die zich voor de genoemde datum hebben voorgedaan.

Provinciale Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter,
mr. J.B.J.M. Stijnen, griffier.
Uitgegeven, Maastricht 22 december 2005,
De Griffier der Staten van Limburg,
mr. J.B.J.M. Stijnen.
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Tarieventabel voor het jaar 2006 behorende bij en deel uitmakend van de
Precariobelastingverordening Limburg 2006
De belasting bedraagt voor:
Tarief in €
1

een weegbrug

114,45

2

een automaat

13,55

3

een standplaats met een kiosk, tent, kraam of een
voertuig voor de verkoop van waren, verbruiksartikelen
of dranken, of enig ander voorwerp, bestemd voor de
verkoop van waren, verbruiksartikelen of dranken
met dien verstande, dat verschuldigd is:
per dag
per week of een gedeelte daarvan
per maand of een gedeelte daarvan

221,00

7,22
18,25
66,35

4

een ijsconservator, schoenenrek, uitstalling (in
bescheiden mate) van waren, een kaartenrek

18,90

5

een heikar of heistelling

44,15

6

een kraan of andere los- of laadinrichting

44,15

7

een terras per m2

8.1

een tank voor de opslag van benzine, olie, gas met de
eventueel daarbij behorende leidingen en vulput, met
uitzondering van die bedoeld onder 8.2
a.
b.

8.2

7,11

met een inhoud van 5.000 liter of minder
voor elke 1.000 liter of een gedeelte daarvan, waarmee
de inhoud van 5.000 liter wordt overtroffen, boven het
tarief ingevolge het bepaalde onder a.

69,95
13,55

een bovengrondse tank voor opslag van benzine, olie,
gas en dergelijke met een inhoud van niet meer dan
200 liter

35,31
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Tarief in €
8.3

een pompperron voor een aftapinrichting

8.4

een mast of zuil voor verlichting, reclame en dergelijke
bij een aftapinrichting

8.5

een luifel boven een aftapinrichting

35,31

8.6

een luchtpomp en/of waterpomp (zogenaamde
servicezuil) of loze pompmantel met eventueel daarbij
behorende leidingen

35,31

8.7

een bedieningshuis

35,31

9.1

een kabel, buis of leiding met uitzondering van die
bedoeld onder 10, 11, 12 13 en 14,
per strekkende meter
met een minimum van

9.2

een wegkruising met een kabel, buis of leiding als
bedoeld onder 9.1, per stuk

10.1

een rioleringsbuis, met uitzondering van die bedoeld
onder 11 en 12, alsmede zandpersleidingen,
per strekkende meter
met een minimum van

10.2

een wegkruising met een rioleringsbuis als bedoeld
onder 10.1, per stuk

11.1

een rioleringsbuis mede dienende ter afvoering van op
de provinciale weg gevallen hemelwater,
per strekkende meter
met een minimum van

11.2

een wegkruising met een rioleringsbuis als bedoeld
onder 11.1, per stuk

13,55
6,90

0,01
4,36
4,36

0,10
4,36
4,36

0,05
4,36
4,36
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Tarief in €
12
a.
b.

een buis of doorgraving tot lozing van faecaliën,
huishoud- of hemelwater en koelwater
in een openbaar provinciaal riool of provinciale sloot
in een openbaar provinciaal water

13

een buis of doorgraving en dergelijke tot het onttrekken
van water aan een openbaar provinciaal water

14

een aardgashoofdtransportleiding, per strekkende
meter

15

een aanleg-, los- of laadsteiger of aanlegplaats met
toebehoren c.q. kade
per strekkende meter
met een minimum van

16

elk hiervoor niet genoemd voorwerp per m2
respectievelijk per strekkende meter

22,10
35,31
22,10

6,90

2,42
22,10
6,80

