
Leadership • Entrepreneurship • Stewardship

Wettelijk kader en heffingen

WOZ en lokale heffingen

Mw. Mr. A.P. (Anneke) Monsma

info@nyenrode.nl   +31 (0)346-291 291   www.nyenrode.nl

28 november 2019



2

Lokale heffingen

Overheden:

> Rijk

> Provincies (territoriale dec.)

> Gemeenten (territoriale dec.)

> Waterschappen (functionele dec.)

> Zbo’s (functionele dec.)

> Samenwerkingsverbanden
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Begrote opbrengsten lokale heffingen in mln euro's (bron: CBS)

2017 2018 2019*

Gemeenten 9475 9746 10161

Onroerende zaakbelastingen 3854 3949 4109

Toeristenbelasting 215 239 294

Parkeerbelastingen 767 827 928

Precariobelasting 240 268 271

Reinigingsheffingen 1730 1726 1811

Rioolheffingen 1578 1607 1646

Bouwvergunningen 411 450 496

Secretarieleges 324 322 246

Overige heffingen 356 359 359

Provincies 1596 1632 1673

Opcenten motorrijtuigenbelasting 1566 1604 1643

Overige heffingen 30 29 29

Waterschappen 2742 2861 2903

Watersysteemheffing 1459 1534 1567

Zuiveringsheffing 1275 1318 1327

Overige heffingen 8 9 9

TOTAAL 13735 14239 14737
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Lokale heffingen: opbrengst (2)

> Belastingen, best.heff. en retributies 17%

> Prijzen e.a. inkomsten 21%

> Rijksuitkeringen 62%

Bron: CBS
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Uitbreiding belastinggebied?
> Grootscheepse decentralisaties vanaf 2005, ontoereikende

middelen, democratisch tekort

> Brief sts fin (eind 2014): Uitbreiding gemeentelijke belastingen, 

onder gelijktijdige verlaging rijksuitkering en daarmee

samenhangend verlaging rijksbelastingen op arbeid (€4 mld)

> Diverse rapporten en adviezen

> Richting: uitbreiding ozb met gebruikersheffing woningen, 

invoering ingezetenenheffing, samenvoegen en afschaffen

enkele bestaande heffingen (vereenvoudiging) 

> Opnieuw werkgroep 2019

> Samenhang met verandering Gemeentefonds
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Bestedingsdoelen gemeentelijke middelen

> Belastingen  algemene middelen (vrij besteedbaar)

> Bestemmingsheffingen  specifiek doel (geoormerkt)

NB: soms vormt de gemeente een belasting zelf

om tot bestemmingsheffing. Hiermee beperkt zij

zich dus!

> Retributies  specifiek doel (geen winst)

> Rijksuitkeringen

• Alg. (Gem.fonds): vrij besteedbaar

• Specifiek: specifiek doel (geoormerkt)
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Minicasus
In het kader van de klimaatdoelstellingen wil de gemeente

Vroemelen voortvarend aan de slag met het beperken van de

uitstoot van CO₂. Dit kost de maatschappij immers geld en

gezondheid en het is in het gemeentelijke belang om deze

negatieve effecten terug te dringen. Daarom besluit de raad een

heffing in te stellen voor motor-voertuigen met een uitstoot boven

de 50 gr/km. Dit zijn alle motorvoertuigen behalve die bedoeld in

art. 23b lid 1 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994. Het tarief

wordt € 200 per voertuig (met kentekenregistratie binnen de

gemeente) per jaar.
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Democratie, rechtstaat en 

gedecentraliseerde eenheidsstaat (1)

Semi-gesloten stelsel belastingheffing:

> legaliteitsbeginsel: wettelijke basis vereist

> geregelde essentialia verplicht overnemen

> Binnen wettelijk kader vrijheid om de heffing

naar wens in te richten, maar:

• Geen heffing naar draagkracht

• Voldoen aan rechtsbeginselen

• Geen winst op retributies

Geen belasting dan uit kracht van wet

Vrijheid in gebondenheid
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Democratie, rechtstaat en 

gedecentraliseerde eenheidsstaat (2)

Democratische legitimering:

> Wet in formele zin (regering + staten-generaal)

> Verordening door gemeenteraad

 Getrapte regelgeving

No taxation without representation
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Democratie, rechtstaat en 

gedecentraliseerde eenheidsstaat (3)

Formeel recht:

Formele regels over heffing en invordering in AWR en 

Invorderingswet van overeenkomstige toepassing verklaard, 

behoudens enkele uitzonderingen.

Rechtsbescherming:

> Bezwaar bij bestuursorgaan (heffingsambtenaar)

> Beroep bij rechtbank

> Hoger beroep bij gerechtshof

> Beroep in cassatie bij Hoge Raad

> Gemeentelijke ombudsman

Belastingheffing is gelegitimeerde diefstal
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Gemeentelijke belastingen

Gemeentewet:

• Ozb

• Rrb

• Baatbelasting*

• Forensenbelasting

• Toeristenbelasting

• Parkeerbelastingen

• Hondenbelasting**

• Reclamebelasting**

• Precariobelasting

• Rioolheffingen*

Andere wetten:

• Afvalstoffenheffing*

• BIZ-bijdrage*

* Bestemmingsheffing

** wordt wel uit eigen

beweging omgevormd tot 

bestemmingsheffing
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Gemeentelijke retributies

• Reinigingsrechten

• Leges, bijv:

• (bouw)vergunningen

• paspoorten

• huwelijk

• Grafrechten/begrafenisrechten

• Marktgeld

• Havengeld

• Staangeld woonwagens

• Brandweerrechten

• Rioolaansluitrecht

• Etc.

(art. 229.1 a en b Gemeentewet + specifieke wetten)
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Essentialia

In de belastingverordening moet de gemeenteraad

de essentialia van de belasting opnemen:

> Belastbaar feit

> Belastingobject

> Belastingplichtige

> Heffingsmaatstaf

> Tarief

> Tijdstip ingang/beëindiging heffing

> Hetgeen overigens van belang is voor de heffing

en invordering

(art. 217 Gemeentewet) 
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Casus Friettent
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Rioolheffing (1)

• Bestemmingsheffing (art. 228a Gemeentewet)

• Kostenverhaalsinstrument voor watertaken

gemeente: 

a) Inzameling & transport afvalwater + zuivering

huishoudelijk afvalwater

b) Inzameling & verwerking hemelwater + 

maatregelen grondwaterstand

• Heffing via aanslag;

• Opbrengstnorm van toepassing
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Rioolheffing (2)
Minicasus

Ben woont in een eigen huis in de gemeente

Oeverland. Aan de andere kant van het dorp heeft hij

een garage gekocht voor zijn oldtimer. De garage 

heeft geen aansluiting op de waterleiding en ook niet

op de riolering. 

Ben schrikt zich een hoedje als hij de volgende

aanslag gemeentelijke heffingen krijgt:
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Rioolheffing (3)

Aanslag gemeentelijke heffingen 2019

Regel Bedrag in euro’s

WOZ-beschikking woonhuis, wpd 1-1-2018 360.000

OZB eig, tarief woningen 0,1099% 395,64

Afvalstoffenheffing, meerpersoonshuishouden 230,00

Rioolheffing 200,00

WOZ-beschikking garagebox, wpd 1-1-2018 30.000

OZB eig, tarief niet-woningen 0,1958% 58,74

OZB gebr, tarief niet-woningen 0,1474% 44,22

Rioolheffing 200,00

Precariobelasting garagedeur 3,125m² x €27,50 85,93

TOTAAL 1.214,53
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Rioolheffing (4)
• Bezwaren:

1. De garage hoort bij de woning;

2. De garage heeft geen rioolaansluiting;

3. Opbrengstnorm is overschreden (geraamde

opbrengst gaat uit boven geraamde kosten)

4. (hier: precariobelasting onterecht)
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Rioolheffing (5)
1. WOZ-objectafbakening is correct (zie Ferry Makkinga). Te ver van 

woning gelegen om samenstel te kunnen vormen. Daarom

terecht als zelfstandig WOZ-object aangemerkt.  garagebox

zelf is geen woning, dus terecht niet-woning.

2. Voorheen: rioolrecht, inderdaad niet mogelijk zonder

rioolaansluiting. Nu: rioolheffing voor riooltaak, waaronder ook

hemelwaterafvoer en beheer grondwaterstand vallen. T.a.v. 

garagebox wel die laatste taken uitgevoerd  rioolheffing terecht

(zie bijv. Hof Leeuwarden 11 oktober 2011, nr. 10/00248, 

ECLI:NL:GHLEE:2011:BT7503)

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHLEE:2011:BT7503
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Rioolheffing (6)

3. Opbrengstnorm

• Geraamde baten mogen niet uitgaan boven geraamde lasten

(vgl. Jurisprudentie over art. 229b Gemeentewet)

• Lasten ‘ter zake’; er moet een meer dan zijdelings verband met 

de belaste diensten zijn (>10%) (zie bijv. HR 21 juni 2019, nr. 

18/02941, ECLI:NL:HR:2019:1020)

• Lasten moeten drukken op de gemeente

• Baten mogen voorzichtig geraamd worden

• Slechts plaats voor correctie bedragen, als de gemeente niet in 

redelijkheid tot de raming heeft kunnen komen

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:1020
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Rioolheffing (7)

Bewijslastverdeling:

1. Heffingsambtenaar moet inzicht verschaffen  in 

ramingen van baten en lasten

2. HA moet ‘naar vermogen’ twijfel wegnemen of 

bepaalde posten als ‘lasten ter zake’ kunnen worden 

aangemerkt

3. Betwist belanghebbende de uitkomst? Dan moet 

BH bewijzen. Zo niet, dan volgt oordeel rechter. 
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Rioolheffing (8)

Overige regels:

> Gegevens HA moeten 

op begroting zijn terug 

te voeren

> Ramingen moeten

voldoen aan

comptabiliteits-

voorschriften

gemeenten (BBV)
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Rioolheffing (9)

Gevolgen overschrijding opbrengstnorm:

> In principe partiële onverbindendheid

> Slechts algehele onverbindendheid, indien:

• op voorhand duidelijk moet zijn geweest dat 

sprake is van niet-verhaalbare kostenposten; 

en

• na correctie de baten in betekenende mate 

(>10%) uitgaan boven de lasten
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Parkeerbelastingen (1)

• Twee belastingen: betaald parkeren en 

parkeervergunning (art. 225 lid 1, a en b)

• Bij betaald parkeren: naheffingsaanslag indien

belasting niet op aangifte is voldaan (art. 234), 

bovendien wielklem mogelijk (art. 235)

• Wetsvoorstel tariefdifferentiatie milieukenmerken

• Kosten naheffingsaanslag gemaximeerd (€ 62,70 

+ tarief voor 1 uur parkeren)

• Diverse grieven mogelijk, veel voorkomend: 

kaartje weggewaaid, overmacht, parkeerautomaat

defect, onduidelijke bebording, gepast geld, 

invaliden, buitenlanders, laden en lossen, fout

kenteken ingevoerd.
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Parkeerbelastingen (2)
Axel bracht even een sd-geheugenkaartje bij de fotozaak in de 

buurt, om de foto’s die erop staan te laten afdrukken. Hij parkeert

de auto schuin voor de deur en gaf het kaartje binnen af. Dat

duurde niet langer dan 3 minuten, maar helaas treft hij bij

terugkomst parkeercontroleurs die een bon uitschrijven. Hij is het 

er niet mee eens en maakt bezwaar, want dit valt toch onder

onmiddellijk laden en lossen? Dan is geen sprake van parkeren en

is de naheffingsaanslag dus onterecht. 

Wat vindt u?
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Parkeerbelastingen (3)

Tante Leen is slecht ter been en gaat met haar oude

autootje op bezoek bij haar achternichtje in de grote stad. 

1. Voordat ze met het parkeerkaartje terug bij haar auto 

is, heeft de controleur al een bon uitgeschreven;

2. Kenteken bewust of per ongeluk onjuist ingetypt;

3. Bij het dichtslaan van de auto valt parkeerkaartje / 

bezoekersvergunning op de grond;

4. Koopzondag? Tante Leen weet het niet.

5. Parkeermeter defect.



27


