
  
  

 
CONCEPT BESLUITENLIJST RAADSNOTULEN VERGADERING 

D.D. 27 november 2014 
 
 
Aanwezig zijn: 
de heer A.B.L. de Jonge, voorzitter; 
de heer J.N. Ammerlaan, mevrouw Y.H. den Boer-Schwagermann, de heren J. den Boer, J. F. 
Bongers, mevrouw I. Bouwers, de heer C.P.M. Hermus, mevrouw N.G. van der Klis-Hovius, 
mevrouw I.A. Korting, de heren J. Klopman, J.L. Kodde, S.J. Lap, K. Mol, J. Oosterveld, mevrouw 
M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse, de heren B. Rosing,  A.J. Schuuring, mevrouw C.H. Sijtsma-van 
Nieuwkerk, mevrouw G.M.M. Stoker-Dol, mevrouw S.H.S. Stoop-Aszink, de heren K. Tietema, 
P.L.A. Vermast, P.C. van Voorst, R. Yazir, F.E.G. Zomerman, raadsleden; 
mevrouw A.C. Visser-Teeuwen adjunct-griffier; 
 
De heren: J.Ph. Engelvaart vanaf agendapunt 2, A. van Amerongen, P. van Bergen en P.C.J. 
Bleeker; 
 
Afwezig: mevrouw L.L. Hillebregt-de Valk, mevrouw J.M.G. van der Meulen, mevrouw 
M.A. Witteveen-Rigterink 
 
1. Opening, agenda, notulen, besluitenlijst en mededelingen 
a. Opening 
 
 
b. Vaststellen agenda 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
c. Vaststellen openbare notulen d.d. 30 oktober 2014 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
d. Vaststellen openbare notulen d.d. 6 november 2014 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
e. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 30 oktober 2014 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
f. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 6 november 2014 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
g. Mededelingen 
 

  
2. Ingekomen stukken 
Ingekomen zijn de volgende aan de raad gerichte stukken. Het presidium stelt de volgende 
procedure van afhandeling voor. 
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Week 42 
1. Een brief d.d. 14-10-2014 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

betreffende Correctie tegemoetkoming ziektekostenverzekering raads- en 
commissieleden, ingeschreven onder nummer I/14.10474. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

2. Een brief d.d. 15-10-2014 van de Nationale Ombudsman betreffende Klachtbehandeling 
door gemeenten, ingeschreven onder nummer I/14.10494. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Week 43 
3. Een brief d.d. 20-10-2014 van het College betreffende Zienswijze doelreserve frictiekosten 

OFGV door gemeenten, ingeschreven onder nummer I/14.10668. Voorgesteld wordt de 
brief voor kennisgeving aan te nemen. 

4. Een brief van de heer M. van Dijk betreffende het boycotten van de actie 
Kinderpostzegels, ingeschreven onder nummer I/14.10776. Voorgesteld wordt de brief 
voor kennisgeving aan te nemen. 

5. Een brief d.d. 22-10-2014 van het College betreffende Septembercirculaire 2014 
algemene uitkering Gemeentefonds, ingeschreven onder nummer I/14.10766. Voorgesteld 
wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

6. Een brief d.d. 22-10-2014 van het College betreffende reactienota zienswijze en adviezen 
schaliegas, ingeschreven onder nummer I/14.10767. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Week 44 
7. Een brief d.d. 27-10-2014 van de Veiligheidsregio Flevoland betreffende 

Begrotingswijziging 2015; aanpassing loon- en prijscompensatie 2015, ingeschreven 
onder nummer I/14.10882. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

8. Een brief d.d. 27-10-2014 van de Veiligheidsregio Flevoland betreffende 
Halfjaarrapportage 2014, ingeschreven onder nummer I/14.10880. Voorgesteld wordt de 
brief voor kennisgeving aan te nemen. 

9. Een brief d.d. 29-10-2014 van het College betreffende de beantwoording van de 
schriftelijke vragen ex artikel 41 van de fractie SP inzake Topinkomens bij Liander,  
ingeschreven onder nummer I/14.10979. Voorgesteld wordt de brief in handen van het 
presidium te stellen. 

10. Een brief d.d. 29-10-2014 van wethouder P.C.J. Bleeker betreffende Promotiefilmpje 
Mac3Park, ingeschreven onder nummer I/14.10970. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

11. Een brief d.d. 30-10-2014 van de heer D. Petrusma, griffier betreffende Schriftelijke vragen 
van de fractie ChristenUnie inzake Duurzaamheidslening, ingeschreven onder nummer 
I/14.11609. Voorgesteld wordt de brief in handen van het presidium te stellen. 

Week 45 
12. Een brief d.d. 03-11-2014 van de heer/mevrouw B. Dijk betreffende Vuurwerk van 156 

decibel, ingeschreven onder nummer I/14.11138. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

13. Een brief d.d. 03-11-2014 van de heer/mevrouw U.A. Sijmonsma,  betreffende Verzoek tot 
aanwijzing gemeentelijk monument, ingeschreven onder nummer I/14.11094. Voorgesteld 
wordt de brief in handen van het college te stellen. 

14. Een brief d.d. 03-11-2014 van de heer/mevrouw U.A. Sijmonsma,  betreffende Verzoek tot 
aanwijzing cultureel erfgoed, ingeschreven onder nummer I/14.11093. Voorgesteld wordt 
de brief in handen van het college te stellen. 

15. Een brief d.d. 06-11-2014 van het College betreffende beleidsnotitie Huisvesting studenten 
gemeente Dronten,  ingeschreven onder nummer I/14.11312. Voorgesteld wordt de brief 
voor kennisgeving aan te nemen. 

16. Een brief d.d. 06-11-2014 van de heer D. Petrusma, griffier betreffende Schriftelijke vragen 
van de fractie D66 inzake bouw windmolens, ingeschreven onder nummer I/14.11610. 
Voorgesteld wordt de brief in handen van het presidium te stellen 

Week 46 
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17. Een brief d.d. 10-11-2014 van het College betreffende convenant gemeente OFW,  
ingeschreven onder nummer I/14.11399. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

18. Een brief d.d. 11-11-2014 van het College betreffende de reactie op concept Strategisch 
Beleidsplan voorraad en nieuwbouw OFW,  ingeschreven onder nummer I/14.11485. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

19. Een brief d.d. 11-11-2014 van het FNV betreffende het aandacht vragen voor de 
Wajonggroep in relatie tot de Participatiewet,  ingeschreven onder nummer I/14.11480. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
 

Notulen: 
De fractie van D66 vraagt aandacht voor brief 2 van de Nationale Ombudsman en zou graag na het 

bezoek van de Nationale Ombudsman kennis willen nemen van het verslag  
De fractie van de SP plaatst de opmerking bij brief 5 over de Septembercirculaire 2014 dat er op de 
 langere termijn financieel wat lucht komt in een zaak die aanvankelijk veel negatiever leek te 
 zijn.  
De fractie van de SP is betreft brief 6 over de reactienota zienswijze en adviezen schaliegas 

benieuwd hoe de zaken er voor staan. 
De fractie van de SP wil naar aanleiding van brief 13 en 14 van de heer/mevrouw Sijmonsma 

betreffende verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument weten, wat de voor- en nadelen 
zijn van een gemeentelijk monument dan wel er een cultureel erfgoed van te maken. 

De fracties van de GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en de VVD willen de brieven 17 over convenant 
over de reactiegemeente OFW en brief 18 over de reactie op het concept Strategisch 
Beleidsplan voorraad en nieuwbouw OFW, op een goed moment met elkaar van gedachten 
wisselen. 

 
 
3 Vragen aan burgemeester De Jonge en de wethouders J.Ph. Engelvaart, Van Amerongen, 

Van Bergen en Bleeker uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie inbrengen 
 
 
4. Voorstellen van het presidium: bespreekstukken 
 
4.a Benoeming tot burgerraadslid voor de fractie van Leefbaar Dronten de heer H.J. van der 
Wals 
De raad besluit: 
I. De heer H.J. van der Wals te benoemen tot burgerraadslid voor de commissie voor de fractie 

van Leefbaar Dronten.    
 
Notulen: unaniem akkoord. 
 
 
4.b Benoeming tot burgerraadslid voor de fractie van het CDA mevrouw B. Berghorst-Ruitenberg 
De raad besluit: 
I. Mevrouw B. Berghorst – Ruitenberg te benoemen tot burgerraadslid voor de commissie voor de 

fractie van het CDA.    
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5. Voorstellen van het college: akkoordstukken 
 
5.a Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2015-2018 
De raad besluit: 
I. Het Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie 2015-2018 vast te stellen. 
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Notulen: unaniem akkoord  
 
 
5.b Invoering Interbestuurlijk Toezicht 
De raad besluit: 

I. In te stemmen met de bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland en 
het afsprakenkader; 

II. Kennis te nemen van de gefaseerde invoering van IBT. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.c Vaststelling bestemmingsplan Bremerbaai (8061) 
De raad besluit: 

I. De zienswijze onder A1 ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren; 
II. De zienswijzen onder A2 t/m B ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

III. De zienswijze onder C niet ontvankelijk te verklaren; 
IV. Voor de zienswijze A2 de bijlage bij de planregels aan te passen; 
V. Voor de zienswijze onder A3 t/m B de toelichting aan te passen; 
VI. Voor de zienswijze A7 het bestemmingsplan “Bremerbaai (8061)” op grond van artikel 3.8 lid 

1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening gewijzigd vast te stellen door; 
a. Artikel 4 Recreatie – Dagrecreatie bij 4.4 specifieke gebruiksregels toe te voegen; 

d. Het gebruik van de gronden en opstallen buiten de periode van 1 april tot en met 31 
oktober  

b. Artikel 10 Water –Waterkering bij 10.4 specifieke gebruiksregels toe te voegen; 
c Het gebruik van de parkeerplaatsen buiten de periode van 1 april tot en met 31 

oktober  
VII. Voor de overige delen het onderhavige bestemmingsplan vast te stellen conform het ter 

inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan “Bremerbaai (8061)”; 
VIII. Geen exploitatieplan voor het onder VI genoemde bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.d Bestemmingsplan Swifterbant-Randweg 1 (6061) 
De raad besluit: 

I. Op de kenbaar gemaakte zienswijze te beslissen overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende bijlage 1 – Zienswijzennota; 

II. Het bestemmingsplan “Swifterbant – Randweg 1 (6061)” (plan ID: 
NL.IMRO.0303.6061.VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke 
ordening ongewijzigd vast te stellen; 

III. Geen exploitatieplan voor het onder l genoemde bestemmingsplan vast te stellen. 
 

Bijlage l – Zienswijzennota 
Bestemmingsplan Swifterbant – Randweg 1 (6061) 

 
Zienswijze G. Consemulder, Rivierduinweg 15, Swifterbant 
Reclamant geeft aan dat dit plan een aantal nadelige gevolgen heeft voor zijn woongenot. 

 Links van de woning ligt de Swifterringweg. Als hier een afslag naar links wordt toegevoegd zal 
reclamant meer last krijgen van lawaai en een gevaarlijke situatie voor het oversteken van 
voetgangers en fietsers. Ook zal de verkeershinder toenemen tijdens piekuren van het 
congrescentrum; 

 Het uitzicht gaat enorm veranderen door de komst van het centrum; 

 Tot slot heeft reclamant een betere oplossing voor de ontsluiting van het centrum. 
Reclamant wenst dit graag mondeling toe te lichten. 
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Reactie: 
Hieronder wordt puntsgewijs ingegaan op de zienswijze: 

 Wat betreft de afslag vanaf de Swifterringweg naar de Bosweg is het zo dat dit geen doorgaande 
route wordt die door al het verkeer kan worden gebruikt. Er zal slechts een aansluiting op het 
terrein van de Jehovah’s Getuigen worden gerealiseerd. Deze zal alleen worden gebruikt door 
bezoekers van het congrescentrum vanuit het noorden des lands die gebruik maken van de A6. 
Het grootste deel van de bezoekers zal gebruik maken van de route N307-Bisonweg-Bosweg. 
Dit zal ook door middel van bebording gestroomlijnd worden. Deze verkeersbewegingen van en 
naar het centrum zullen overigens alleen plaatsvinden op bijeenkomstdagen (zaterdag en 
zondag), in het uur voorafgaand aan en na afloop van bijeenkomsten. 
Aan de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers ter plaatse van het betreffende kruispunt 
zal aandacht worden besteed bij de verkeerstechnische uitwerking. 

 Het uitzicht van reclamant zal niet wijzigen: het hoog opgaande groen (misschien wel hoger dan 
11 meter) rondom de huidige voetbalvelden blijft in stand en is inbestemd door middel van de 
bestemming Groen. Aangezien de bouwhoogte van het nieuwe gebouw maximaal 11 meter mag 
zijn en het bouwvlak niet nabij de woning van reclamant ligt, zal deze ontwikkeling niet ten koste 
gaan van het uitzicht.  

 Tijdens een mondelinge toelichting op deze zienswijze bleek dat reclamant geen moeite heeft 
met de uitbreidingsplannen van de Jehovah’s Getuigen, maar wel graag duidelijkheid wenst over 
de verkeerstechnische oplossing voor de aantakking op de Swifterringweg. 
Tijdens dit gesprek is daarom de afspraak gemaakt dat reclamant, zodra er een nadere 
verkeerstechnische uitwerking is van de inrichting van de Bosweg en aansluiting op de 
Swifterringweg door de vakspecialisten, het ontwerp met reclamant zal worden afgestemd. Dit 
wordt door middel van deze reactie nog eens bevestigd. 

 
De zienswijze is tijdig ingediend, dus ontvankelijk. De zienswijze is ongegrond en leidt niet tot 
aanpassing van het plan. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.e Vaststelling bestemmingsplan Biddinghuizen-Plein Gezinshuis (4051) 
De raad besluit: 

I. De zienswijze van reclamant ontvankelijk en gegrond te verklaren overeenkomstig bijlage 1 
bij het raadsbesluit; 

II. Het bestemmingsplan “Biddinghuizen – Plein Gezinshuis (4051)” (plan ID: 
NL.IMRO.0303.4051-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e Wet ruimtelijke ordening 
ongewijzigd vast te stellen; 

III. Geen exploitatieplan voor het onder 2 genoemde bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.f Marktgeldverordening 2015 
De raad besluit: 
vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden 
(Marktgeldverordening 2015)  
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
a. kwartaal: drie achtereenvolgende kalendermaanden, respectievelijk beginnende op         1 

januari  april, 1 juli en 1 oktober; 
b. dag: 0.00 uur tot 24.00 uur; 
c. meter: strekkende meter (m1); 
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d. markt: de door het college ingestelde warenmarkt, op grond van de Marktverordening Dronten 
2015; 

e. vergunninghouder: degene aan wie door het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dronten een vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats; 

f. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de 
markthandel; 

g. vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een 
vergunninghouder; 

h. losse standplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld omdat deze 
niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen. 

i. GBLT: het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn te Zwolle. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam marktgelden wordt voor het innemen van een standplaats op een markt een recht 
geheven. 
 
Artikel 3 Belastingplichtig 
De marktgelden worden geheven van degene die op een markt in de gemeente Dronten een 
standplaats inneemt. 
 
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De marktgelden worden geheven naar de frontbreedte per meter van de standplaats. 
2. Voor een markt gehouden in de kern Dronten bedragen de marktgelden: 

a. Voor vaste standplaatshouders € 91,45 per m¹, doch ten minste € 365,75; 
b. Voor losse standplaatshouders per dag of een gedeelte daarvan € 2,20 per m¹, doch ten 

minste € 8,65. 
3. Voor een markt gehouden in de kernen Biddinghuizen of Swifterbant bedragen de marktgelden: 

a. Voor vaste standplaatshouders € 75,80 per m¹, doch ten minste € 303,00; 
b. Voor losse standplaatshouders per dag of een gedeelte daarvan € 1,80  per m¹, doch ten 

minste € 7,00. 
4. De in de voorgaande leden genoemde rechten worden verhoogd bij gebruik van een 

elektriciteitsaansluiting: 
a. Voor vaste standplaatshouders  

i. met € 78,25 indien gebruik uitsluitend dient voor verlichting; 
ii. met €  137,75 in alle andere gevallen. 

b. Voor losse standplaatshouders  
i. met € 1,80 indien gebruik uitsluitend dient voor verlichting; 
ii. met € 2,70 in alle andere gevallen. 

5. Voor de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een meter als een volle meter 
aangemerkt. 

 
Artikel 5 Wijze van heffing 
1. De marktgelden als bedoeld in artikel 4, die geheven worden van vaste standplaatshouders, 

worden geheven bij wege van aanslag. 
2. De marktgelden als bedoeld in artikel 4, die geheven worden van losse standplaatshouders, 

worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het 
gevorderde bedrag is vermeld.  

 
Artikel 6 Heffingstijdvakken 
1. De marktgelden, als bedoeld in artikel 5, die geheven worden van vaste standplaatshouders, 

worden geheven over een heffingstijdvak van een jaar. 
2. De marktgelden, als bedoeld in artikel 5, die geheven worden van losse standplaatshouders, 

worden geheven over een heffingstijdvak van een dag. 
 
Artikel 7 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
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Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De marktgelden, als bedoeld in artikel 4, die geheven worden van vaste standplaatshouders is 

verschuldigd bij de begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de 
belastingplicht.  

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting als bedoeld in 
artikel 4, dat geheven wordt van vaste standplaatshouders, verschuldigd voor zoveel kwartalen 
van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar na de aanvang van de 
belastingplicht zijn, waarbij een gedeelte van een kwartaal als geheel kwartaal wordt berekend. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op 
ontheffing voor de belasting bedoeld in artikel 4, dat geheven wordt van vaste 
standplaatshouders, voor zoveel kwartalen van de voor dat belastingjaar verschuldigde belasting 
als er in dat belastingjaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kwartalen overblijven, 
tenzij het bedrag van de ontheffing minder dan € 5,00 bedraagt. 

4. De marktgelden, als bedoeld in artikel 4, die geheven worden van losse standplaatshouders, is 
verschuldigd op het tijdstip dat de standplaats wordt ingenomen. 

 
Artikel 9 Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet de aanslag worden 
betaald in één termijn die vervalt twee maanden na dagtekening van de aanslag. 

2. Belastingaanslagen waarvan de dagtekening in het desbetreffende belastingjaar ligt en 
waarvoor de belastingplichtige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door 
middel van automatische incasso, dienen te worden betaald in zoveel gelijke maandelijkse 
termijnen als er na de dagtekening van de aanslag nog in het desbetreffende belastingjaar 
volle dan wel gedeeltelijke kalendermaanden resteren, met dien verstande dat het aantal 
maandelijkse termijnen niet minder dan twee bedraagt. Voor de overige aanslagen geldt 
onverkort de in lid 1 van dit artikel neergelegde hoofdregel. 

3. Op de in lid 2 van dit artikel geldt als restrictie dat het bedrag per afschrijving op het 
totaalbedrag van het desbetreffende aanslagbiljet niet minder dan € 5,00 bedraagt. 

4. De marktgelden, als bedoeld in artikel 4, dat geheven wordt van losse standplaatshouders, 
moeten worden betaald op het moment van het uitreiken van een gedagtekende, schriftelijke 
kennisgeving. 

5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
 
Artikel 10 Kwijtschelding 
Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 11 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT 
Het dagelijks bestuur van GBLT kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
invordering van marktgelden. 
 
Artikel 12 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 

1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014’ van 28 november 2013, 
wordt ingetrokken met ingang van de in lid 3 genoemde datum van ingang van de heffing, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking.  

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Marktgeldverordening 2015’. 

 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.g Verordening tot wijziging van de Rioleringsverordening 2015 
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De raad besluit: 
vast te stellen de volgende Verordening tot wijziging van de Rioleringsverordening 
 
Artikel I. Wijziging verordening 
De Rioleringsverordening wordt als volgt gewijzigd. 
 
A. De bijlage behorende bij de Rioleringsverordening wordt opnieuw vastgesteld als volgt: 
 
BIJLAGE bij de Rioleringsverordening 
 HOOFDSTUK 1. AANSLUITKOSTEN WONINGEN 
1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om 

vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Rioleringsverordening en voor het maken 
van een aansluiting van een woning 

1.1. op een gescheiden stelsel   
1.1.1 met een aansluitleiding met een diameter van 125 mm € 1.700,00 
1.1.2 met een aansluitleiding met een diameter van 160 mm € 1.880,80 
1.2. op een gemengd stelsel   
1.2.1 met een aansluitleiding met een diameter van 125 mm € 1.133,15 
1.2.2 met een aansluitleiding met een diameter van 160 mm € 1.255,65 
1.3 In geval van een PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking), 

per woning 
€ 160,25 

 
 HOOFDSTUK 2. AANSLUITKOSTEN APPARTEMENTENCOMPLEXEN 
2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om 

vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Rioleringsverordening en voor het maken 
van een aansluiting van een appartementencomplex, per aansluitleiding 

2.1 met een aansluitleiding met een diameter van 125 mm € 1.133,15 
2.2 met een aansluitleiding met een diameter van 160 mm € 1.245,45 
2.3 met een aansluitleiding met een diameter van 200 mm € 1.882,90 
 
 HOOFDSTUK 3. AANSLUITKOSTEN WONINGEN OP BEDRIJVENTERREINEN 
3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om 

vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Rioleringsverordening en voor het maken 
van een aansluiting van een woning op een bedrijventerrein, welke in het 
bestemmingsplan ook als bedrijventerrein is bestemd, met een aansluitleiding:  
de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt, verhoogd met 
22,85% met een minimum van € 218,00. 

3.2 De werkelijk kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag aan de aanvrager meegedeeld, blijkend uit een begroting die terzake 
door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

3.3 Indien een begroting als bedoeld in 3.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in 
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de 
aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag 
schriftelijk is ingetrokken. 

 
 HOOFDSTUK 4. AANSLUITKOSTEN BEDRIJVEN 
4.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om 

vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Rioleringsverordening en voor het maken 
van een aansluiting van een bedrijf met een aansluitleiding: de kosten die de 
aannemer aan de gemeente in rekening brengt, verhoogd met 22,85% met een 
minimum van € 221,40 

4.2 De werkelijk kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag aan de aanvrager meegedeeld, blijkend uit een begroting die terzake 
door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

4.3 Indien een begroting als bedoeld in 4.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in 
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de 
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aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag 
schriftelijk is ingetrokken. 

 
 HOOFDSTUK 5. AANSLUITKOSTEN KETEN 
5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2 van de 
Rioleringsverordening en voor het maken van een aansluiting van 
een keet 

€ 1.133,15 

 
 HOOFDSTUK 6. KOSTEN VERWIJDEREN AANSLUITLEIDING 
6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om 

vergunning als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Rioleringsverordening en 
voor het verwijderen van een aansluiting: de kosten die de aannemer aan de 
gemeente in rekening brengt, verhoogd met 22,85% met een minimum van 
€ 221,40. 

6.2 De onderdelen 3.2 en 3.3 zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.h  Verordening begraafplaatsrechten 2015 
De raad besluit: 
de volgende verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten vast te stellen 
(Verordening begraafplaatsrechten 2015). 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a. begraafrecht: 
het recht dat verschuldigd is voor de door of vanwege de gemeente bij het bezorgen van een lijk of 
urn bewezen diensten; 
b begraafplaatsrecht: 
het recht dat verschuldigd is voor het bezorgen van een lijk of urn ter dekking van de kosten van 
aanleg en onderhoud van de algemene begraafplaats; 
c. grafrecht: 
het recht dat verschuldigd is wegens het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen begraven 
en begraven houden van lijken in een particulier graf; 
d. urnrecht: 
het recht dat enerzijds verschuldigd is wegens het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen 
bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een particulier urnengraf of een particuliere urnennis 
en anderzijds voor het recht tot plaatsing van een door of vanwege de gemeente verstrekte 
gedenkplaat of gedenktegel; 
e. gedenktekenrecht: 
het recht dat enerzijds verschuldigd is voor het aanbrengen of hebben op een graf van een 
gedenkteken als bedoeld in de Regels grafbedekkingen en anderzijds voor het door of vanwege de 
gemeente laten schoonhouden en na verzakking opnieuw laten stellen van het gedenkteken; 
f. particulier graf, algemeen graf, particulier urnengraf, particuliere urnennis, rechthebbende en 
gedenkteken: 
hetgeen daaronder wordt verstaan in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats en de op 
grond daarvan vastgestelde besluiten; 
g. normaal graf: 
graf bedoeld voor het begraven/bijzetten van twee stoffelijke overschotten (hetzij lijken, hetzij 
asbussen, hetzij een combinatie daarvan) van personen van 12 jaar of ouder; 
h. kindergraf: 
graf op een apart deel van de begraafplaats bedoeld voor het begraven/bijzetten van twee stoffelijke 
overschotten (hetzij lijken, hetzij asbussen, hetzij een combinatie daarvan) van personen jonger dan 
12 jaar. 



 - 10 - 
 

 
 

10 

 
Artikel 2. Belastbaar feit 
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en 
voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. 
 
Artikel 3. Belastingplicht 
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst 
wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt. 
 
Artikel 4. Vrijstelling 
De rechten worden niet geheven indien de lijkbezorging door of vanwege de overheid of een andere 
instelling plaatsvindt en de kosten daarvan niet op een (de) nabestaande(n) of erfgenaam 
(erfgenamen) kunnen worden verhaald. 
 
Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 
eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 
 
Artikel 6. Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 7. Wijze van heffing 
De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop 
het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van 
de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 
 
Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld 
De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het 
gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen. 
 
Artikel 9. Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden 
betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de in artikel 7 bedoelde schriftelijke kennisgeving. 
2. De Algemene termijnwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen. 
 
Artikel 10. Kwijtschelding 
Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot heffing en 
invordering van de rechten. 
 
Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De Verordening begraafplaatsrechten 2014 wordt ingetrokken met ingang van  
1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 
die datum hebben voorgedaan. 
2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening begraafplaatsrechten 2015. 
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Tarieventabel behorende bij de Verordening begraafplaatsrechten 2015 

HOOFDSTUK 1. BEGRAAFRECHT 

1.1 Het recht bedraagt voor het begraven van een lijk of het bijzetten van 
een asbus in een particulier/algemeen graf:  

1.1.1 van een persoon van 12 jaar of ouder € 809,00 

1.1.2 van een persoon beneden de leeftijd van 12 jaar € 404,50 

   

1.2 Het recht bedraagt voor plaatsing van een asbus in de urnennis of een 
urnengraf: € 405,50 

   

1.3 De in de vorige onderdelen vermelde rechten worden verhoogd met 
75% indien de lijkbezorging plaatsvindt buiten de in de 
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats voor begraven en 
bezorgen van as aangewezen tijden.  

 

HOOFDSTUK 2. BEGRAAFPLAATSRECHT 

2.1 Het recht bedraagt voor het bezorgen van een lijk of urn ter dekking 
van de kosten van aanleg en onderhoud van de begraafplaats:  

2.1.1 van een persoon van 12 jaar of ouder € 1.334,00 

2.1.2 van een persoon beneden de leeftijd van 12 jaar €    667,00 

2.2 Het recht bedraagt voor het bijzetten van een asbus in een particulier 
urnengraf of particulier urnennis ter dekking van de kosten van aanleg 
en onderhoud van de begraafplaats: €    430,00 

 

HOOFDSTUK 3. GRAFKELDER 

3.1 Het recht bedraagt:  

3.1.1 voor de aanleg van een grafkelder voor maximaal 2 personen €  974,00 

 

HOOFDSTUK 4. GRAFRECHT 

4.1 Het recht bedraagt voor een particulier graf:  

4.1.1 voor 20 jaar € 880,00 

4.1.2 voor 30 jaar € 1.320,00 

4.2. Het recht bedraagt voor een particulier kindergraf:   

4.2.1 voor 20 jaar € 440,00 

4.2.2 voor 30 jaar € 660,00 

   

 

HOOFDSTUK 5. URNRECHT 

5.1 Het recht bedraagt voor:  

5.1.1 een particulier urnengraf voor 20 jaar € 880,00 

5.1.2 een particuliere urnennis voor 20 jaar € 880,00 

 

HOOFDSTUK 6. VERLENGING GRAFRECHT 

6.1 Het recht bedraagt voor een graf voor personen van 12 jaar of ouder:  

6.1.1 voor 10 jaar € 440,00 

6.1.2  voor 20 jaar € 880,00 

6.2 Het recht bedraagt voor een kindergraf voor personen beneden de 
leeftijd van 12 jaar:   

6.2.1 voor 10 jaar € 220,00 

6.2.2 Voor 20 jaar € 440,00 

 

HOOFDSTUK 7. VERLENGING URNRECHT 

7.1 Het recht bedraagt voor een urnengraf:  

7.1.1 voor 10 jaar € 440,00 
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7.1.2 voor 20 jaar € 880,00 

7.2. Het recht bedraagt voor een urnennis:   

7.2.1 voor 10 jaar € 440,00 

7.2.2 Voor 20 jaar  € 880,00  

 

HOOFDSTUK 8. GEDENKTEKENRECHT 

8.1 Het recht bedraagt € 333,00 

 

HOOFDSTUK 9. HERBEGRAVEN, OPGRAVEN, SAMENVOEGEN EN HET 
VERWIJDEREN ASBUS 

9.1 Het recht bedraagt voor herbegraven: één der rechten genoemd in 
hoofdstuk 1 begraafrecht  

9.2 Het recht bedraagt voor opgraven indien niet door het openbaar 
gezag bevolen:  

9.2.1 voor het opgraven van een lijk € 1.200,00 

9.2.2 voor het samenvoegen van particuliere graven € 400,00 

9.2.3 voor het verwijderen van een asbus uit een graf € 600,00 

9.2.4 voor het verwijderen van een asbus uit het urnengraf € 100,00 

9.2.5 voor het verwijderen van een asbus uit de urnennis € 100,00 

 

HOOFDSTUK 10. UITSTEL VAN BEGRAVEN OF CREMEREN 

10.1 Het recht bedraagt € 25,00 

 

HOOFDSTUK 11. VERSTROOIEN VAN AS OP HET STROOIVELD 

11.1 Het recht bedraagt € 100,00  

 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.i Verordening watertoeristenbelasting 2015 
De raad besluit: 

I. vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van 
watertoeristenbelasting (Verordening watertoeristenbelasting 2015)  

 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a. vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie of andere recreatieve 

doeleinden; 
b. lengte: de lengte over alles; 
c. vaste ligplaats: een ligplaats die naar plaatselijk gebruik, zulks ter beoordeling van het college 

van burgemeester en wethouders, is bestemd voor het regelmatig afmeren of ter anker leggen 
van een zelfde vaartuig gedurende een periode van ten minste een maand; 

d. etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend om 21.00 uur; 
e. maand: een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen; 
f. seizoen: het tijdvak van 1 april tot en met 31 oktober; 
g. schipper: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt; 
h. passanten: diegenen die verblijf houden in de gemeente, met of op een vaartuig, zonder het 

hebben van een vaste ligplaats; 
i. GBLT: het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn te 

Zwolle. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente op vaartuigen waarvoor wegens de 
aanwezigheid in het watergebied van de gemeente in welke vorm dan ook een vergoeding wordt 
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betaald door personen, die niet als ingezetene in de basisregistratie personen van de gemeente zijn 
opgenomen, wordt onder de naam ‘watertoeristenbelasting’ een directe belasting geheven. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
1. Belastingplichtig is degene die tegen vergoeding gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in 

artikel 2 aan hem ter beschikking staande ligplaatsen dan wel op hem ter beschikking staande 
vaartuigen. 

2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene ter zake wiens 
verblijf de belasting verschuldigd wordt.  

3. Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is 
belastingplichtig de schipper, de eigenaar of de gebruiker van een vaartuig als in artikel 2 
bedoeld dan wel een andere persoon die werkelijk verblijf houdt aan boord van een dergelijk 
vaartuig. 

 
Artikel 4 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf: 
1. door degenen die verblijf houden aan boord van: 

a. een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van 
gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden; 

b. kano’s, roei en volgboten; 
c. motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter; 
d. een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied 

bevindt;  
e. een vaartuig in directe dienst van het Rijk, de provincie Flevoland, het waterschap of de 

gemeente Dronten; 
f. een vaartuig dat in eigendom toebehoort aan de Koninklijke Nederlandse 

Reddingsmaatschappij; 
g. een vaartuig in gebruik voor onderhoud aan de waterwegen, welk onderhoud in opdracht van 

het Rijk, de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland of de gemeente Dronten 
wordt uitgevoerd. 

2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die 
rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters, c, d, f, g, h, van voornoemde wet, 
en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de 
Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. 

 
Artikel 5 Maatstaf van heffing 
1. De belasting wordt geheven naar het aantal etmalen dat verblijf is gehouden. 
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een etmaal voor een vol etmaal 

gerekend. 
 
Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing 
Ter zake van vaartuigen met een vaste ligplaats wordt, indien een belastingplichtige als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid, is aangewezen: 

a. het aantal personen die verblijf hebben gehouden, bepaald op; 
i. 2,1 bij een vaartuig met een lengte van 4, doch ten hoogste 7 meter; 
ii. 2,3 bij een vaartuig met een lengte van meer dan 7, doch ten hoogste 9 meter; 
iii. 2,5 bij een vaartuig met een lengte van meer dan 9, doch ten hoogste 12 meter; 
iv. 2,5 bij een vaartuig met een lengte van meer dan 12 meter. 

b. Het aantal etmalen dat door de onder a bedoelde personen verblijf is gehouden bepaald op: 
i. 16,7 bij een vaartuig met een lengte van 4, doch ten hoogste 7 meter; 
ii. 18,2 bij een vaartuig met een lengte van 7, doch ten hoogste 9 meter; 
iii. 18,3 bij een vaartuig met een lengte van 9, doch ten hoogste 12 meter; 
iv. 18,5 bij een vaartuig met een lengte van meer dan 12 meter. 

 
Artikel 7 Opteren voor niet forfaitaire maatstaf van heffing 
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In afwijking van het bepaalde in artikel 6, wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte 
gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal etmalen en het 
werkelijk aantal personen dat verblijf heeft gehouden, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op 
de voet van artikel 6 berekende aantal.  
 
Artikel 8 Belastingtarief 
Het tarief bedraagt per persoon per etmaal € 0,95. 
 
Artikel 9 Belastingtijdvak 
Het belastingjaar is gelijk aan het seizoen. 
 
Artikel 10 Wijze van heffing 
Belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 11 Aanslaggrens 
1. Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd. 
2. Voor toepassing van het eerste lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde 

aanslagen als één aanslag aangemerkt.  
 
Artikel 12 Termijn van betaling 
6. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet de aanslag worden 

betaald in één termijn die vervalt twee maanden na dagtekening van de aanslag. 
7. Belastingaanslagen waarvan de dagtekening in het desbetreffende belastingjaar ligt en waarvoor 

de belastingplichtige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van 
automatische incasso, dienen te worden betaald in zoveel gelijke maandelijkse termijnen als er 
na de dagtekening van de aanslag nog in het desbetreffende belastingjaar volle dan wel 
gedeeltelijke kalendermaanden resteren, met dien verstande dat het aantal maandelijkse 
termijnen niet minder dan twee bedraagt. Voor de overige aanslagen geldt onverkort de in lid 1 
van dit artikel neergelegde hoofdregel. 

8. Op de in lid 2 van dit artikel geldt als restrictie dat het bedrag per afschrijving op het totaalbedrag 
van het desbetreffende aanslagbiljet niet minder dan € 5,00 bedraagt. 

9. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
 
Artikel 13 Kwijtschelding 
Bij invordering van watertoeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 14 Aanmeldingsplicht 
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na 
het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks schriftelijk te 
melden aan de heffingsambtenaar van GBLT bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b, van 
de Gemeentewet. 
 
Artikel 15 Registratieplicht 
1. De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden verblijfhoudenden te registeren 

in een daarvoor bestemd en door de gemeente verstrekt nachtverblijfregister. 
2. Het dagelijks bestuur van GBLT stelt genoemd nachtverblijfregister kosteloos beschikbaar. 
3. Het dagelijks bestuur van GBLT kan nadere regels geven met betrekking tot de inrichting en 

gebruik van het nachtverblijfregister. 
4. De verplichting als bedoeld in de voorgaande leden geldt niet voor zover de belastingplichtige 

gebruik maakt van de forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 
6. 

 
Artikel 16 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT 
Het dagelijks bestuur van GBLT kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
invordering van de watertoeristenbelasting. 
 



 - 15 - 
 

 
 

15 

Artikel 17 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel 
1. De Verordening watertoeristenbelasting 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2015, 

met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 
4. De verordening wordt aangehaald als “Verordening watertoeristenbelasting 2015”. 
 
Toelichting op de Verordening watertoeristenbelasting 2015 
 
Artikelgewijze toelichting 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In artikel 1 is waar mogelijk aansluiting gezocht bij reeds bestaande, in de wetgeving gehanteerde, 
begrippen. De begrippen ‘lengte’ en ‘schipper’ (onderdelen b en g) zijn afkomstig uit de 
Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678). 
 
De omschrijving van het begrip ‘vaartuig’ (onderdeel a) is zodanig, dat daarin het karakter van de 
watertoeristenbelasting tot uitdrukking komt. Niet ieder verblijf aan boord van een varend voorwerp 
wordt in de heffing betrokken, doch in beginsel slechts het toeristische of recreatieve verblijf. Een 
vaartuig aan boord waarvan dergelijk verblijf plaatsvindt, zal doorgaans een pleziervaartuig zijn. De 
omschrijving is echter zodanig dat ook toeristisch verblijf aan boord van andere dan als zodanig 
bestemde pleziervaartuigen in de heffing kan worden betrokken. 
 
In de omschrijving van het begrip ‘etmaal’ (onderdeel d) is de aanvangstijd 21.00 uur zodanig 
gekozen, dat verblijf gedurende de weekeinden zo nauwkeurig mogelijk kan worden gemeten. Veel 
waterrecreanten hebben de gewoonte, wanneer zij een weekend aan boord van hun vaartuig 
doorbrengen, op vrijdagavond te arriveren en op zondagavond weer te vertrekken. 
 
Wanneer nu als aanvangstijd van het etmaal het op zich voor de hand liggende tijdstip 0.00 uur zou 
worden gekozen, zou zulks impliceren, dat bij een verblijf van minder dan 48 uren, 3 etmalen belast 
zouden worden. Bij het in artikel 1 gekozen tijdstip, wordt dit ongewenste resultaat vermeden. 
Aangenomen mag worden dat de overgrote meerderheid van de waterrecreanten, die de nacht van 
zondag op maandag niet aan boord van hun vaartuig doorbrengen, om 21.00 uur vertrokken zal zijn. 
 
Het bij de omschrijving van het begrip ‘seizoen’ (onderdeel f) gekozen tijdvak is ingegeven door het 
feit dat buiten dit tijdvak doorgaans de beweegbare bruggen in toeristische vaarroutes niet of minder 
regelmatig bediend worden.  
 
GBLT is het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn 
(onderdeel i). Dit gemeenschappelijk belastingkantoor is ontstaan uit een fusie tussen 
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Rijn Midden (h.o.d.n. Tricijn belastingen) dat gevestigd was te 
Harderwijk en Gemeenschappelijk belastingkantoor Oost Nederland (h.o.d.n. Lococensus) dat 
gevestigd was te Zwolle. Deze beide openbare lichamen waren bij de fusie per 1 januari 2011 nog 
slechts enkele jaren actief.  
 
Om de belastingplichtigen niet lastig te vallen met herhaaldelijke naamswijzigingen is besloten om 
de (handels)namen ‘Tricijn belastingen’ en ‘Lococensus’ enkele jaren te handhaven in de 
respectievelijke waterschapsbeheersgebieden waar deze voormalige openbare lichamen actief 
waren. Met ingang van 1 januari 2013 voert GBLT voor enkele gemeenten ook de Wet waardering 
onroerende zaken en de heffing en inning van lokale heffingen uit. Met ingang van 1 januari 2014 
vervalt het gebruik van de (handels)namen ‘Tricijn belastingen’ en ‘Lococensus’. Vanaf dat moment 
wordt de (handels)naam GBLT gebruikt. 
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Artikel 2 Belastbaar feit 
Ingevolge artikel 224 van de Gemeentewet kan slechts watertoeristenbelasting geheven worden 
indien is voldaan aan de volgende eisen: 

a. er moet binnen de gemeente verblijf gehouden worden; 
b. door personen die niet in de basisregistratie personen zijn opgenomen. 

 
Het begrip ‘verblijf houden’ is ruim. De algemene toeristenbelasting heeft in veel gevallen te maken 
met verblijf in onderkomens die een seizoen of langer op dezelfde plaats blijven staan, bij de 
watertoeristenbelasting is van plaatsgebondenheid van enig onderkomen in beginsel geen sprake. 
Een vaartuig is in principe mobiel. Met name in de sfeer van de pleziervaart is vrijwel steeds sprake 
van vaartuigen die niet voortdurend op dezelfde plaats liggen. Zelfs indien een vaartuig een vaste 
ligplaats heeft, wil dit nog niet zeggen dat dat vaartuig daar ieder etmaal te vinden is en al ligt het 
vaartuig wél steeds op dezelfde plaats dan is het nog niet regelmatig bemand. Dit maakt de heffing 
van watertoeristenbelasting niet eenvoudig. Bij de watertoeristenbelasting gaat het immers, evenals 
bij de algemene toeristenbelasting, om een verblijfsbelasting. Het verblijf van personen aan boord 
van vaartuigen, die zich binnen de gemeentegrenzen bevinden, staat centraal. Voor de heffing gaat 
het erom dit verblijf op een zo volledig mogelijke en tevens efficiënte wijze binnen het fiscale bereik 
te brengen. 
 
De heffing van een watertoeristenbelasting is niet in alle gemeenten die met waterrecreatie te 
maken hebben mogelijk. In de heffing dient in beginsel alle verblijf aan boord van vaartuigen in het 
gemeentelijke watergebied door personen, die niet in de basisregistratie van personen zijn 
opgenomen, te worden betrokken. Om praktische redenen dient de heffing te worden vastgeknoopt 
aan een nader criterium: voor verblijf dient in enigerlei vorm een vergoeding te worden betaald. In 
tegenstelling tot hetgeen het geval is bij de algemene toeristenbelasting is in deze verordening niet 
aangeknoopt bij het nadere criterium ‘met overnachten’. Geacht wordt dat ‘verblijf tegen vergoeding’ 
en ‘aan boord van vaartuigen’ als aanknopingspunten voor de belastingheffing reeds voldoende 
gekwalificeerd.  
 
Het onderscheid komt derhalve slechts uit pragmatische overwegingen voort. Er zijn gemeenten 
waar bij deze invulling van de heffingsmaatstaf alle of vrijwel alle verblijf binnen de gemeente door 
niet ingeschreven personen aan boord van vaartuigen in de heffing kan worden betrokken. Te 
denken valt aan gemeenten wier watergebied slechts één of enkele beheersbare toegangsroutes en 
uitgangen kent. Een beheersbare toegang wordt bijvoorbeeld gevormd door een kanaal of een sloot 
waarover een al dan niet beweegbare brug ligt of waarin zich een sluis bevindt. In dergelijke 
gevallen is het mogelijk ieder vaartuig dat het gemeentelijke watergebied met een bezoek vereert 
voor de watertoeristenbelasting aan te spreken. Anders ligt het echter indien het gemeentelijke 
watergebied meerdere toegangsroutes kent die niet alle beheersbaar zijn. Deze situatie zal het 
meest frequent voorkomen. In een dergelijke situatie zal het in het algemeen niet eenvoudig zijn alle 
verblijf in de heffing te betrekken.  
 
De heffing van de watertoeristenbelasting is slechts zinvol en uit verdelingsoogpunt in voldoende 
mate te rechtvaardigen, wanneer een substantieel deel van het voor de watertoeristenbelasting 
relevante verblijf inde heffing wordt betrokken via het genoemde criterium. Dit zal met name het 
geval zijn indien een niet marginaal deel van de in het gemeentelijke watergebied aanwezige 
vaartuigen gebruik maakt van betaalde ligplaatsen in dat gebied. Ook kan van belang zijn dat 
degene die de belasting bij de verblijfhoudende watertoeristen ophaalt, zelf daartoe gebruik maakt 
van een vaartuig, zodat hij of zij de toeristische vaartuigen op het water kan bezoeken.  
 
Artikel 3 Belastingplicht 
Als belastingplichtige is in eerste instantie aangewezen degene die tegen vergoeding gelegenheid 
biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 aan hem ter beschikking staande ligplaatsen dan wel op hem 
ter beschikking staande vaartuigen. In dat geval mag de belastingplichtige de belasting 
doorberekenen aan de verblijfhoudende recreant. Slechts wanneer een dergelijke belastingplichtige 
niet kan worden aangewezen wordt de verblijfhouder zelf als belastingplichtige aangewezen. 
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Deze regeling, die is gebaseerd op artikel 224 van de Gemeentewet, komt qua opzet overeen met 
de desbetreffende regeling in de verordening inzake de algemene toeristenbelasting. Inschakeling 
van de verblijfbieder in het heffingsproces is voor de gemeente een praktische oplossing. Bij de 
aanwijzing van de verblijfbieder als belastingplichtige kan vooral gedacht worden aan eigenaren, 
pachters, huurders of gebruikers van jachthavens die tegen vergoeding ligplaatsen ter beschikking 
stellen. Ook kan gedacht worden aan een verhuurder van boten, voor zover althans die boten 
binnen het watergebied van de gemeente blijven. 
 
Zie in dit verband ook HR 8 oktober 1993, nr. 15 101, Belastingblad 1994, blz. 5 (Marken). 
 
Bij het aanwijzen van de belastingplichtige doet zich geen keuzesituatie voor. In verband hiermee is 
het stellen van beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige niet nodig. 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
Eerste lid 
Het eerste lid bevat vrijstellingen voor verblijf aan boord van een aantal categorieën vaartuigen. Het 
betreft vaartuigen die zijn ingericht voor verpleging of verzorging van zieken, gebrekkigen, 
hulpbehoevenden of bejaarden (onderdeel a) en kleine vaartuigen (onderdelen b en c). 
 
Voorts is een vrijstelling voorzien ingeval het verblijf aan boord van een vaartuig plaatsvindt dat zich 
op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied bevindt (onderdeel d) 
 
Tweede lid 
De in het tweede lid opgenomen vrijstelling heeft tot doel verblijf in de gemeente van asielzoekers 
die niet zijn ingeschreven in het persoonsregister, onbelast te laten. Hoewel blijkens de uitspraak 
van het Hof Leeuwarden van 26 november 1993, nr. 1135/92, Belastingblad 1994, blz. 205 (Sleen) 
heffing mogelijk is ter zake van het verblijf van asielzoekers, acht de staatssecretaris van 
binnenlandse zaken een terughoudend beleid van gemeenten gewenst. Dit blijkt uit haar 
beantwoording van naar aanleiding van de hiervoor genoemde uitspraak van het Hof Leeuwarden 
gestelde kamervragen (Belastingblad 1994, blz. 284). 
 
Voor zover daarvoor motieven aanwezig zijn, kunnen ook andere vrijstellingen worden opgenomen, 
mits deze niet in strijd zijn met het karakter van de watertoeristenbelasting en artikel 219, tweede lid, 
van de Gemeentewet. 
 
Artikel 5 Maatstaf van heffing 
Ingevolge artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet kunnen de gemeentelijke belastingen 
worden geheven naar in de belastingverordening te bepalen heffingsmaatstaven, met dien 
verstande dat het bedrag van een gemeentelijke belasting niet afhankelijk kan worden gesteld van 
het inkomen, de winst of het vermogen. 
 
Behalve de beperkingen opgenomen in artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet zijn gemeente 
vrij in het opnemen van heffingsmaatstaven van hun verordening. 
 
Als mogelijke maatstaven van heffing voor de (water)toeristenbelasting noemt de memorie van 
toelichting bij de Wet materiële belastingbepalingen differentiaties naar leeftijd (jongerentarief, 65+-
tarief), groepsgrootte en een percentage van de overnachtingsprijs. Dit laatste is bevestigd in de 
jurisprudentie (Hoge Raad, 3 oktober 2003, nr. 38185, LJN: AL6974, belastingblad 2003, blz. 1238 
(Haarlemmermeer)). Uit het voorgaande valt af te leiden dat de beleidsvrijheid van gemeenten bij de 
keuze van heffingsmaatstaven is vergroot. 
 
Toch is enige voorzichtigheid bij de keuze van een heffingsmaatstaf op zijn plaats. Het is namelijk 
onzeker hoe belastingrechters zullen oordelen over de heffingsmaatstaven en of zij zullen afwijken 
van de tot dusver gevolgde lijn in de jurisprudentie. Toekomstige jurisprudentie zal dit moeten 
uitwijzen. 
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Gezien de aard van de watertoeristenbelasting als verblijfsbelasting, ligt het voor de hand dat de te 
betalen watertoeristenbelasting zich richt naar de duur van het verblijf en het aantal personen dat 
verblijf houdt (zie ook HR 21 juli 1987, nr. 24 516, BNB 1987/272, Belastingblad 1987, blz. 629). Dit 
is het geval indien de belasting wordt geheven naar het aantal etmalen dat verblijf is gehouden. 
 
Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing 
Onder omstandigheden kan de maatstaf van heffing ook op forfaitaire wijze berekend worden. De 
maatstaf van heffing kan slechts op forfaitaire wijze worden berekend, indien het gaat om vaartuigen 
met een vaste ligplaats.  
 
In andere gevallen is van een zodanig wisselende en mobiele groep watertoeristen sprake, dat 
slechts vaststelling van het werkelijke aantal etmalen verblijf tot een bevredigend resultaat kan 
leiden. Bovendien is ervan uitgegaan dat slechts indien de verblijfbieder als belastingplichtige is 
aangemerkt een forfaitaire berekening van het verblijf op haar plaats is. Het karakter van de 
watertoeristenbelasting brengt dit met zich mee. Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat de 
watertoeristenbelasting naar haar aard een verblijfsbelasting is waaraan als eis moet worden 
gesteld dat zij het bedrag van de belasting afhankelijk stelt van feiten en omstandigheden die 
verband houden met de duur van het verblijf en het aantal personen dat verblijf houdt. Ook is 
uitgesproken dat de gemeentelijke wetgever met betrekking tot deze feiten en omstandigheden een 
forfaitaire regeling mag vaststellen. Zie in dit verband HR 21 januari 1981, nr. 20 263, V-N 1981, blz. 
494 (Aalten), HR 17 juni 1981, nr. 19 919, BNB 1981/243 (Gassekte), Hof Leeuwarden 21 augustus 
1981, nr. 290.80, V-N 1981, blz. 2030 (Schiermonnikoog), Hof Leeuwarden, 12 november 1982, nr. 
399/82 EI, Belastingblad 1983, blz. 535 (Ameland), HR 21 juni 1987, nrs. 24 516, 24 517 en 24 518, 
Belastingblad 1987, blz. 629, 637 en 641, HR 15 september 1993, nr. 28 125, BNB 1993/355, 
Belastingblad 1993, blz. 636 en HR 6 november 1996, nr. 31 254, Belastingblad 1997, blz. 5. 
 
Uit het arrest van 6 november 1996 blijkt dat het forfait de daadwerkelijke situatie dient te 
benaderen. Bij afwijkingen van 25% of meer daarvan – aldus de Hoge Raad – geen sprake.  
 
Artikel 7 Opteren voor niet forfaitaire maatstaf van heffing 
In dit artikel wordt de belastingplichtige de mogelijkheid geboden om bij het doen van de aangifte te 
opteren voor toepassing van de hoofdregel in plaats van de forfaitaire regeling, indien blijkt dat het 
werkelijke aantal etmalen dat verblijf is gehouden lager is dan het forfaitair berekende aantal. Uit het 
woord ‘blijkt’ kan woorden afgeleid dat hier een zware vorm van bewijs kan worden verlangd, dit te 
meer omdat achteraf niet meer kan worden nagaan hoeveel personen werkelijk verblijf hebben 
gehouden anders dan op grond van de gevoerde administratie. Daarom wordt in dit artikel duidelijk 
aangegeven dat moet blijken dat het aantal etmalen in werkelijkheid lager is dan het forfaitair 
berekende aantal etmalen. 
 
Het verzoek kan per ligplaats of voor het totaal van het verblijf worden gedaan, zulks ter keuze van 
de belastingplichtige. Of een verblijfbieder in staat zal zijn een verzoek per ligplaats in te dienen, is 
naar verwachting afhankelijk van de kwaliteit van zijn boekhouding en de omvang van het door hem 
beheerde watergebied. 
 
Artikel 8 Belastingtarief 
De watertoeristenbelasting kan worden gezien als een algemene belasting waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan de algemene middelen, uit welke middelen mede voorzieningen in het belang 
van het watertoerisme kunnen worden bekostigd. Voor de hoogte van de tarieven gelden geen 
beperkingen. 
 
Artikel 9 Belastingtijdvak 
Om praktische redenen is het belastingtijdvak gelijkgesteld aan het seizoen dat in artikel 1, 
onderdeel f, nader is omschreven. Buiten dit seizoen zal het voor de watertoeristenbelasting 
relevante verblijf niet veel voorkomen.  
 
Artikel 10 Wijze van heffing 
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Ingevolge artikel 233 van de Gemeentewet kunnen gemeentelijke belastingen worden geheven bij 
wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of op andere wijze. Het gaat hier om drie 
verschillende heffingstechnieken. Het hangt van de aard en de ingewikkeldheid van de 
desbetreffende belasting af, welke van deze drie heffingstechnieken het meest doelmatig is. Voorts 
kunnen overwegingen uit een oogpunt van perceptiekosten of op grond van het beginsel dat de 
belastingheffing voor de belastingplichtige met de minste pijn moet plaatsvinden, bepalend zijn voor 
de keuze van de te hanteren heffingstechniek. In dit artikellid is bepaald dat de heffing bij wege van 
aanslag wordt geheven. Dit brengt mee dat iedere aanslag hondenbelasting die de ambtenaar 
belast met de heffing oplegt aan de belastingplichtige wordt bekendgemaakt door middel van een 
aanslagbiljet. 
 
Aangifte 
Als bij wege van aanslag wordt geheven, speelt het al dan niet uitreiken van een aangiftebiljet geen 
essentiële rol. Het aangiftebiljet is een hulpmiddel voor het krijgen informatie. Ook zonder 
aangiftebiljet kan een aanslag worden opgelegd, namelijk wanneer alle gegevens die voor het 
opleggen van een aanslag van belang zijn, al voorhanden zijn. Toch kan het voorkomen dat een 
gemeente bij de heffing van de belasting gebruik wil maken van aangiftebiljetten. 
 
Artikel 12 Termijn van betaling 
In dit artikel zijn de betalingstermijnen geregeld. In artikel 250 van de Gemeentewet staat dat de 
gemeente in de belastverordening mogen afwijken van de betalingstermijn van artikel 9 van de 
Invorderingswet 1990. Er is voor gekozen om van de algemene regel van artikel 9 Invorderingswet 
1990 af te wijken. Op grond van dat artikel is een aanslag invorderbaar twee maanden na 
dagtekening van het aanslagbiljet. 
 
Eerste lid 
In dit lid is als hoofdregel opgenomen dat de aanslag moet worden betaald in één termijn die vervalt 
twee maanden na de dagtekening van de aanslag. 
 
Tweede lid 
In dit lid is bepaald dat aanslagen die in het desbetreffende belastingjaar zijn opgelegd en waarvoor 
een machtiging is afgegeven om die bij wijze van automatische incasso af te schrijven, gespreid 
mogen worden betaald. Het aantal termijnen is dan gelijk aan het aantal in dat belastingjaar nog 
resterende volle dan wel gedeeltelijke kalendermaanden met een minimum van 2 maandelijkse 
termijnen. 
 
Derde lid 
In het derde lid is een restrictie voor lid 2 opgenomen. Termijnbetalingen via automatische incasso 
moeten tenminste € 5,00 per incassotermijn bedragen. Dit laatste heeft als reden dat er aan deze 
afschrijving kosten zijn verbonden en die kosten moeten in een redelijke verhouding staan tot het te 
innen bedrag. 
 
Vierde lid 
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing verklaard. 
 
Artikel 14 Aanmeldingsplicht 
Ten einde tot registratie van de belastingplichtigen te komen – zulks mede ten dienst van de 
uitreiking van aangiftebiljetten en nachtverblijfregisters, alsmede het opleggen van voorlopige 
aanslagen – is in de verordening een bepaling opgenomen waarbij iedereen die belastingplichtig is 
of wordt, verplicht wordt hiervan aan de heffingsambtenaar van GBLT, bedoeld in artikel 231, 
tweede lid, onderdelen b, van de Gemeentewet melding te doen. Hij moet dit doen voordat hij voor 
de eerste maal gelegenheid tot overnachten biedt. Degenen die onder de oude verordening reeds 
belastingplichtig waren hoeven zich niet opnieuw aan te melden.  
 
Artikel 16 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT 



 - 20 - 
 

 
 

20 

De heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen is mede geregeld in de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in combinatie met de Gemeenschappelijke 
regeling. Op grond van deze wetten kan het dagelijks bestuur van GBLT nadere regels stellen.  
 
Het betreft het stellen van nadere regels ten aanzien van de volgende bevoegdheden: 
– de verplichting te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet; 
– de mogelijkheid een voorlopige aanslag op te leggen; 
– het berekenen van invorderingsrente. 
 
Deze bevoegdheden waren voor 1 januari 1998 expliciet in de belastingverordening geregeld. 
Artikel 16 is thans in de verordening opgenomen om expliciet aan de belastingplichtige kenbaar te 
maken dat ook het dagelijks bestuur van GBLT regels kan stellen met betrekking tot de heffing en 
de invordering van de toeristenbelasting. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze 
bevoegdheden via de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor 
Lococensus - Tricijn neergelegd bij het dagelijks bestuur van GBLT (artikel 232, lid vijf, van de 
Gemeentewet).  
 
Artikel 17 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel 
Eerste lid 
Als een verordening wordt gewijzigd of een vervangende verordening wordt vastgesteld, verdient 
het aanbeveling eerbiedigende werking aan de oude verordening te geven. Dit houdt in dat de 
verordening die wordt ingetrokken, van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die 
datum van ingang van de heffing van de nieuwe verordening hebben voorgedaan. Voor die 
belastbare feiten blijft heffing dus mogelijk op basis van de oude verordening, ook al is die 
verordening ingetrokken. De opgenomen zinsnede ‘laatstelijk gewijzigd bij raadbesluit van <datum>’ 
moet worden opgenomen als het vaststellen van een ‘basis’ belastingverordening is gevolgd door 
wijzigingsverordeningen. In dat geval moet worden verwezen naar de laatst vastgestelde wijziging. 
Wij merken op dat in de gevallen dat de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
belastingverordening of de wijziging daarvan op grond van artikel 156, tweede lid, aanhef en 
onderdeel h, van de Gemeentewet is overgedragen aan het college van burgemeester en 
wethouders, het woord ‘raadsbesluit’ moet worden vervangen door ‘besluit van het college van 
burgemeester en wethouders’. 
 
Tweede lid 
Algemeen 
De inwerkingtredingsleden gemeentelijke belastingen bestaat in de meeste gevallen uit twee leden. 
Het eerste lid regelt de inwerkingtreding, het tweede lid bepaalt de datum van ingang van de heffing. 
 
Inwerkingtreding 
Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet moeten gemeenten de besluiten tot het vaststellen, 
wijzigen of intrekken van belastingverordeningen bekend maken. Het niet voldoen aan de 
bekendmakingsplicht leidt tot onverbindendheid van de belastingverordening (HR 31 maart 1993, nr. 
28.034, BNB 1993/182, Belastingblad 1993, blz. 274; Hoge Raad 10 augustus 1998, nr. 33.632, 
LJN: AA2624). Een belastingverordening treedt dus pas in werking na haar bekendmaking (afgezien 
van terugwerkende kracht in bijzondere gevallen). In de verordening is de inwerkingtreding bepaald 
direct na de eerste dag na de bekendmaking. Er kan ook gekozen worden voor een andere datum 
of dag. Het noemen van een concrete datum is ook mogelijk, maar dan moet de bekendmaking wel 
plaatsvinden vóór die datum. Een datum van inwerkingtreding bevordert de duidelijkheid. Voor de 
gevallen dat de verordening onverhoopt niet zelf in haar inwerkingtreding voorziet, biedt artikel 142 
Gemeentewet een vangnet: de inwerkingtreding is dan de achtste dag na die van de bekendmaking. 
 
Zeker als een belasting wordt ingevoerd is een reële termijn tussen bekendmaking en 
inwerkintreding van de belastingverordening noodzakelijk om een goede uitvoering daarvan 
mogelijk te maken. De datum van inwerkingtreding moet zodanig worden vastgesteld, dat niet alleen 
de heffings- en invorderingsambtenaar de nodige voorbereidingshandelingen kunnen treffen, maar 
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ook de toekomstige belastingplichtigen de gelegenheid hebben om tijdig kennis te nemen van de 
nieuwe verordening. 
 
Bekendmaking 
Bekendmaking geschiedt door plaatsing van de integrale tekst van het besluit tot vaststelling of 
wijziging van de belastingverordening in het gemeenteblad. 
 
De eisen die voor een gemeenteblad gelden, zijn een register en een nummering voor de 
overzichtelijkheid. Gemeentebesturen zijn voor het overige volledig vrij in de wijze waarop zij het 
gemeenteblad vormgeven en uitvoeren en in de frequentie van de verschijning ervan. De editie van 
het gemeenteblad waarin de verordening is geplaatst, moet algemeen verkrijgbaar zijn, dat wil 
zeggen in het algemeen voor het nemen van inzage en het verkrijgen van een exemplaar of een 
afschrift voor burgers beschikbaar zijn. Dit behoeft niet kosteloos te geschieden. Legesheffing is 
mogelijk ter bestrijding van de kosten voor het maken van een afschrift.  
 
Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven (artikel 139, derde lid, Gemeentewet). Vanaf 1 
januari 2014 moet bekendmaking plaatsvinden in het gemeenteblad en moet dat gemeenteblad 
elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze worden uitgegeven (Wet elektronische 
bekendmaking, Stb. 2008, 551). De Wet elektronische bekendmaking geeft niet alleen de 
mogelijkheid om regelgeving elektronisch bekend te maken, maar zij legt ook de verplichting op om 
doorlopende (‘geconsolideerde’) teksten van verordeningen op het internet beschikbaar te stellen 
(artikel 140 Gemeentewet). Door de beschikbaarstelling van doorlopende teksten van regelgeving 
krijgt de burger niet alleen toegang tot de bekendmaking van nieuwe regels, maar ook tot een 
volledig overzicht van alle op enig moment geldende voorschriften. Er is wat dat betreft een 
belangrijk onderscheid tussen bekendmaking (als voorwaarde voor inwerkingtreding) en andere 
vormen van kennisgeving, waaronder het beschikbaar houden van geconsolideerde teksten, die niet 
van belang zijn voor de inwerkingtreding, maar wel voor de verspreiding en de toegankelijkheid van 
de betrokken teksten. De Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving 
decentrale overheden verplicht provincies, gemeenten en waterschappen de geconsolideerde 
teksten op internet beschikbaar te stellen overeenkomstig het Internetpublicatiemodel Decentrale 
Regelgeving. Dit betekent onder meer dat geconsolideerde regelingen ter beschikking worden 
gesteld aan de door het ministerie van BZK in het leven geroepen Centrale Voorziening voor 
Decentrale Regelgeving (CVDR). 
 
Op grond van artikel 142 van de Gemeentewet treedt het bekend gemaakte besluit in werking met 
ingang van de achtste dag van de bekendmaking, tenzij in de verordening een ander tijdstip is 
aangegeven (vroeger of later). De datum van inwerkingtreding van een belastingverordening mag 
echter niet liggen voor vaststelling en bekendmaking ervan. 
 
Het feit dat de belastingverordening pas in werking treedt na bekendmaking, houdt slechts in dat de 
gemeente vóór dat tijdstip geen belastingaanslagen kan opleggen. De aanslagen kunnen echter wel 
betrekking hebben op de periode vanaf de datum van ingang van de heffing. 
 
Derde lid 
In het derde lid is de datum van ingang van de heffing opgenomen. Artikel 217 van de Gemeentewet 
bepaald dat een belastingverordening een datum van ingang van de heffing moet vermelden. De 
datum van ingang van de heffing geeft aan vanaf welke datum de in de belastingverordening 
genoemde (belastbare) feiten in de heffing worden betrokken. Ook bij het wijzigen van een 
verordening is het nodig om voor de wijzigingsverordening te bepalen vanaf welk moment de 
(gewijzigde) heffing wordt toegepast. 
 
Vierde lid 
Een citeertitel vereenvoudigt de verwijzing naar een bepaalde verordening. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
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5.j Verordening toeristenbelasting 2015 
De raad besluit: 
vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting  
(Verordening toeristenbelasting 2015): 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
GBLT: het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn te Zwolle. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen vergoeding in 
welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de basisregistratie personen van de 
gemeente Dronten zijn opgenomen, wordt onder de naam ‘toeristenbelasting’ een directe belasting 
geheven. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.  
2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van 

wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.  
3. Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is 

belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt. 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf: 
1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet 

Toelating Zorginstellingen. 
2. van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf ingevolge de 

verordening op de heffing en invordering forensenbelasting 2015 is verschuldigd. 
3. waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en invordering van 

de watertoeristenbelasting 2015. 
4. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste, lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die 

rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters, c, d, f, g, h, van voornoemde wet, 
en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van deze 
verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. 

 
Artikel 5 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal 
overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het 
aantal nachten. 
 
Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing 
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: 

a. kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan, dan wel enig ander 
onderkomen of ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover 
geen bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele 
blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf. 

b. kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens de inrichting 
bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van 
kampeermiddelen geheel ten behoeve van recreatief nachtverblijf. 

c. vaste jaarplaats: een terrein of terreingedeelte op een kampeerterrein, dat is gehuurd van 
de exploitant van het kampeerterrein, bestemd voor het gedurende een jaar hebben van 
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een zelfde mobiel kampeermiddel of verhuurde woning, dat doorgaans na afloop van het 
seizoen niet wordt verwijderd. 

d. vaste seizoenplaats: een terrein of terreingedeelte op een kampeerterrein, dat is gehuurd 
van de exploitant van het kampeerterrein, bestemd voor het gedurende een seizoen 
hebben van een zelfde mobiel kampeermiddel of verhuurde woning, dat doorgaans na 
afloop van het seizoen niet wordt verwijderd en waarin het gedurende winterperiode niet 
toegestaan is om te overnachten. 

e. seizoenplaats: een terrein of terreingedeelte op een kampeerterrein, dat is gehuurd van 
de exploitant van het kampeerterrein, bestemd voor het gedurende een seizoen hebben 
van een zelfde mobiel kampeermiddel of verhuurde woning, dat doorgaans na afloop van 
het seizoen wordt verwijderd. 

f. volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een 
kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van 
verschillende kampeermiddelen. 

g. particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep 
gelegenheid biedt tot verblijf. 

h. verhuurde woning: een huis, niet zijnde een kampeermiddel, een naar aard en inrichting 
vergelijkbaar onderkomen of een deel van een huis of vergelijkbaar onderkomen, dat ter 
beschikking wordt gesteld voor het houden van verblijf met overnachting tegen een 
vergoeding in welke vorm dan ook.  

i. arrangement: een reservering op een toeristische plaats voor een gezin, echtpaar of samen 
reizende personen gedurende een vooraf vastgelegde periode van minimaal vier weken 
voor een vast huurbedrag; 

j. voorseizoenarrangement: een arrangement lopend vanaf het begin van het 
kampeerseizoen en eindigend in de eerste helft van de maand juni; 

k. verlengd voorseizoenarrangement: een arrangement lopend vanaf het begin van het 
kampeerseizoen en eindigend in de eerste helft van de maand juli; 

l. naseizoenarrangement: een arrangement met een looptijd van ongeveer twee maanden, 
startend na het hoogseizoen en eindigend bij de afloop van het kampeerseizoen; 

m. maandarrangement: een arrangement met een looptijd van één maand gedurende de 
maand juni of september; 

n. kampeerseizoen: de periode genoemd in onderdelen j, k, l en m, ingaande op 1 maart en 
eindigend per 1 oktober; 

o. hoogseizoen: de periode genoemd in onderdeel l, ingaande op 1 juni en eindigend per 1 
september.  

2. Alleen indien sprake is van particulier verhuurde woningen en van kampeermiddelen op vaste 
jaarplaatsen, vaste seizoenplaatsen of seizoenplaatsen, alsmede van particulier verhuurde 
woningen en van kampeermiddelen op volgtijdige standplaatsen, indien sprake is van een 
voorseizoenarrangement, verlengd voorseizoenarrangement, een naseizoenarrangement of een 
maandarrangement, kan het aantal overnachtingen op een bij de aangifte gedaan verzoek van 
de belastingplichtige forfaitair worden vastgesteld.  

3. Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot  
a. (mobiele) kampeermiddelen en woningen op vaste jaarplaatsen bepaald op 2,6; 
b. (mobiele) kampeermiddelen en woningen op vaste seizoenplaatsen bepaald op 2,5; 
c. (mobiele) kampeermiddelen en woningen op seizoenplaatsen bepaald op 2,4; 
d. (mobiele) kampeermiddelen en woningen op volgtijdige standplaatsen bepaald op 2,0, 

indien er sprake is van een voorseizoenarrangement, verlengd voorseizoenarrangement, 
een naseizoenarrangement of een maandarrangement. 

4. Het aantal nachten dat door de in het derde lid bedoelde personen overnacht, wordt: 
a. ingeval van het derde lid, onderdeel a, bepaald op 59 nachten; 
b. ingeval van het derde lid, onderdeel b, bepaald op 54 nachten; 
c. ingeval van het derde lid, onderdeel c, bepaald op 55 nachten; 
d. ingeval van het derde lid, onderdeel d, bepaald op 30 nachten. 

5. In afwijking van lid 3 en lid 4 wordt het forfait niet toegepast op verblijf in (mobiele) 
kampeermiddelen en woningen, die niet door dezelfde persoon of personen worden gehuurd 
voor de gehele duur van een arrangement, voorseizoenarrangement, verlengd 
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voorseizoenarrangement, naseizoenarrangement of maandarrangement, doch steeds worden 
gehuurd door wisselende verblijfhoudenden voor een korte periode. 

 
Artikel 7 Belastingtarief 
Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 0,95.  
 
Artikel 8 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 9 Wijze van heffing 
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag. 
 
Artikel 10 Aanslaggrens 

3. Belastingaanslagen van minder dan € 5,00 worden niet opgelegd. 
4. Voor toepassing van het eerste lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde 

aanslagen als één aanslag aangemerkt.  
 
Artikel 11 Termijnen van betaling 

10. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet de aanslag worden 
betaald in één termijn die vervalt twee maanden na dagtekening van de aanslag. 

11. Belastingaanslagen waarvan de dagtekening in het desbetreffende belastingjaar ligt en 
waarvoor de belastingplichtige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door 
middel van automatische incasso, dienen te worden betaald in zoveel gelijke maandelijkse 
termijnen als er na de dagtekening van de aanslag nog in het desbetreffende belastingjaar 
volle dan wel gedeeltelijke kalendermaanden resteren, met dien verstande dat het aantal 
maandelijkse termijnen niet minder dan twee bedraagt. Voor de overige aanslagen geldt 
onverkort de in lid 1 van dit artikel neergelegde hoofdregel. 

12. Op de in lid 2 van dit artikel geldt als restrictie dat het bedrag per afschrijving op het 
totaalbedrag van het desbetreffende aanslagbiljet niet minder dan € 5,00 bedraagt. 

13. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
 
Artikel 12 Kwijtschelding 
Bij invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 13 Aanmeldingsplicht 

1. De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste 
maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, 
zulks schriftelijk te melden aan de heffingsambtenaar van GBLT, zoals bedoeld in artikel 
231, tweede lid, onderdelen b, van de Gemeentewet. 

2. De verplichting als bedoeld in het voorgaande lid geldt niet voor de belastingplichtige die met 
betrekking tot het jaar voorafgaand aan het belastingjaar in de heffing van de 
toeristenbelasting betrokken is. 

 
Artikel 14 Registratieplicht 

5. De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden verblijfhoudenden te 
registeren in een daarvoor bestemd en door de gemeente verstrekt nachtverblijfregister. 

6. Het dagelijks bestuur van GBLT stelt genoemd nachtverblijfregister kosteloos beschikbaar. 
7. Het dagelijks bestuur van GBLT kan nadere regels geven met betrekking tot de inrichting en 

gebruik van het nachtverblijfregister. 
8. De verplichting als bedoeld in de voorgaande leden geldt niet voor zover de 

belastingplichtige gebruik maakt van de forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf 
als bedoeld in artikel 6. 

 
Artikel 15 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT 
Het dagelijks bestuur van GBLT kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
invordering van de toeristenbelasting. 
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Artikel 16 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel 

5. De Verordening toeristenbelasting 2014 van 28 november 2013 wordt ingetrokken met 
ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

6. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

7. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 
8. De verordening wordt aangehaald als “Verordening toeristenbelasting 2015”. 

 
Toelichting op de Verordening toeristenbelasting 2015 
 
A. Algemeen 
 
Artikel 224 Gemeentewet maakt het mogelijk om een toeristenbelasting te heffen voor het houden 
van verblijf door niet-ingezetenen. Het gaat hier om een algemene belasting waarvan de 
opbrengsten toevloeien aan de algemene middelen van de gemeente. Dat laat onverlet dat 
tegenover de opbrengsten ook aanzienlijke investeringen staan die direct of indirect ten goede 
komen aan de recreatief-toeristische sector. Te denken valt aan extra uitgaven openbare orde en 
veiligheid, voor verkeer, vervoer en waterstaat (zoals recreatieve fietspaden en bewegwijzering), 
voor evenementen, promotie en VVV en voor investeringen in recreatievoorzieningen en musea. 
 
Hoewel de Gemeentewet daartoe niet verplicht, beperkt de verordening het belastbaar feit tot een 
verblijf met betaalde overnachting. Deze beperking is aangebracht uit een oogpunt van 
uitvoerbaarheid. Zonder deze nadere beperking zou bijvoorbeeld ook de logeerpartij bij familie tot 
belastingheffing moeten leiden. Dit is in de praktijk niet te controleren en te handhaven.  
 
Met de keuze voor overnachtingen tegen een vergoeding in welke vorm ook, sluit de verordening 
aan bij een in de praktijk bestaand afrekenmoment. Degene die gelegenheid biedt tot overnachting 
zal immers ervoor zorgdragen dat hij de afgesproken vergoeding ontvangt. Daarnaast zal de 
ontvangen vergoeding in de (financiële) administratie worden verantwoord. De heffing van de 
toeristenbelasting sluit daarmee aan bij een al bestaande wettelijke plicht tot het voeren van een 
administratie. Dit maakt de controle en handhaving uitvoerbaar. 
 
Hoewel niet verplicht voorgeschreven, is de naam ‘toeristenbelasting’ ontleend aan artikel 224 van 
de Gemeentewet. Opgemerkt wordt dat de naam de lading van de belastingheffing op grond van 
deze verordening niet volledig dekt. In navolging van de Gemeentewet stelt deze verordening aan 
de overnachting geen eisen van toeristische of recreatieve aard. Ook in de jurisprudentie is al 
meermalen bevestigd dat ook betaald verblijf met overnachting zonder toeristische of recreatieve 
aanleiding, tot belastingplicht leidt. 
 
Een neutraler belastbaar feit 
In voorgaande jaren gaf de verordening bij het belastbaar feit ook een opsomming van mogelijke 
onderkomens waar de overnachting plaatsvond. Deze opsomming blijkt in de praktijk steeds vaker 
discussies op te roepen. Het sterk commerciële karakter van de verblijfssector maakt dat veel 
nieuwe benamingen voor nieuwe en bestaande verblijfsvormen worden geïntroduceerd. De 
afgelopen jaren zijn dan ook regelmatig bezwaarschriften ingediend omdat een bepaalde vorm van 
verblijf met betaalde overnachting niet in de verordening zou zijn genoemd en zodoende niet tot 
belastingplicht zou leiden. 
 
Voor een goede spreiding van lasten is het wenselijk dat het belastbaar feit niet onnodig wordt 
ingeperkt. Doel is alle overnachtingen waarvoor de verblijfhouder een vergoeding in welke vorm dan 
ook verschuldigd is, in de heffing te betrekken. Alleen dan kan het tarief per overnachting zo laag 
mogelijk worden gehouden.  
 
Gelet op het voorgaande is het belastbaar feit in de verordening neutraler geformuleerd.  
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Aanpassing forfaitaire regeling 
De huidige forfaitaire regeling legt de toepassing in veel gevallen dwingend op. Maar er zijn 
verschillende redenen om die benadering los te laten.  
 
In de verblijfssector zijn voornamelijk ondernemers actief. Op deze ondernemers rust op grond van 
fiscale wetgeving al een administratieplicht. Deze administratie biedt op zich al voldoende informatie 
om de hoogte van de belastingaanslag te bepalen. Door bij de aanslagregeling op deze 
administratie aan te sluiten, wordt voorkomen dat ondernemers onnodige aanvullende handelingen 
moeten verrichten. Daarnaast sluit de aanslagregeling beter aan bij de werkelijke overnachtingen 
zodat ook hiermee een realistische spreiding wordt bereikt over alle verblijfhoudende niet-
ingezetenen. 
 
Naast ondernemers bieden ook particulieren overnachtingsmogelijkheden aan. Zolang dit op kleine 
schaal gebeurt, is geen sprake van een onderneming en hoeft die particulier ook geen administratie 
bij te houden. Een sluitende overnachtingsadministratie zou in dat geval wel tot een 
noemenswaardige verzwaring van de administratieplicht leiden. Om die reden wordt voor deze 
groep een forfaitaire regeling geopend die op een doelmatige wijze tot een reële belastingheffing te 
komen. 
 
Er zijn verblijfsvormen waarbij een kampeermiddel of een verhuurde woning ter beschikking wordt 
gesteld maar geen helder zicht is op het werkelijke aantal personen dat voor overnachting van het 
kampeermiddel of de verhuurde woning gebruik maakt. Bij die kampeermiddelen of verhuurde 
woningen dwingen ook de administratieve voorschriften niet tot het dagelijks bijhouden van het 
aantal personen. Het gaat daarbij vooral om kampeerterreinen met volgtijdige of vaste 
standplaatsen. Ook hier wordt uit doelmatigheidsoverwegingen de mogelijkheid geboden om het 
forfait toe te passen. 
 
In afwijking van de huidige regeling geldt het forfait niet automatisch bij de genoemde 
kampeermiddelen of verhuurde woningen. Uitgangspunt is het werkelijke aantal overnachtingen. Het 
forfait wordt alleen op verzoek toegepast voor de genoemde kampeermiddelen of verhuurde 
woningen. Overigens kan het dagelijks bestuur van GBLT in specifieke situaties die sterke gelijkenis 
vertonen, op grond van artikel 63 Algemene wet inzake rijksbelastingen (hardheidsclausule) het 
forfait overeenkomstig van toepassing verklaren. 
 
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
GBLT is het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn. Dit 
gemeenschappelijk belastingkantoor is ontstaan uit een fusie tussen Gemeenschappelijk 
Belastingkantoor Rijn Midden (h.o.d.n. Tricijn belastingen) dat gevestigd was te Harderwijk en 
Gemeenschappelijk belastingkantoor Oost Nederland (h.o.d.n. Lococensus) dat gevestigd was te 
Zwolle. Deze beide openbare lichamen waren bij de fusie per 1 januari 2011 nog slechts enkele 
jaren actief. Om de belastingplichtigen niet lastig te vallen met herhaaldelijke naamswijzigingen is 
besloten om de (handels)namen ‘Tricijn belastingen’ en ‘Lococensus’ enkele jaren te handhaven in 
de respectievelijke waterschapsbeheersgebieden waar deze voormalige openbare lichamen actief 
waren. Met ingang van 1 januari 2013 voert GBLT voor enkele gemeenten ook de Wet waardering 
onroerende zaken en de heffing en inning van lokale heffingen uit. Met ingang van 1 januari 2014 
vervalt het gebruik van de (handels)namen ‘Tricijn belastingen’ en ‘Lococensus’. Vanaf dat moment 
wordt de (handels)naam GBLT gebruikt. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Ter voorkoming van discussies is het belastbaar feit neutraler geformuleerd.  
 
Ingevolge artikel 224 van de Gemeentewet kan slechts toeristenbelasting geheven worden indien is 
voldaan aan de volgende eisen: 
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a. er moet binnen de gemeente verblijf gehouden worden; 
b. door personen die niet als ingezetene in de basisregistratie personen van de gemeente zijn 

opgenomen. 
Het begrip ‘verblijf houden’ is ruim. Het kan ieder soort verblijf betreffen, zoals het verblijven in een 
ontspanningscentrum, in een museum, op het strand, in een hotel en een pension of op een 
kampeerterrein. 
 
Om praktische redenen is het belastbare feit beperkt tot het ‘houden van verblijf met overnachten’. 
 
Voorts zijn de woorden ‘tegen betaling van een vergoeding’ opgenomen ten einde te voorkomen dat 
bijvoorbeeld het logeren bij familie of bekenden ook belast zou worden. Het belasten van 
overnachtingen bij familie of kennissen zou tegen de geest van de wet ingaan. De woorden ‘in welke 
vorm dan ook’ zijn opgenomen ten einde ook die gevallen in de belastingheffing te betrekken, 
waarin de vergoeding in natura wordt voldaan of een woningruil met gesloten beurzen wordt 
overeengekomen. Zo kunnen bijvoorbeeld leden van een naturistenvereniging via de contributie 
voor hun verblijf betalen (Hoge Raad, 7 juni 2002, nr. 36.316, LJN: AD3600, Belastingblad 2002, 
blz. 889). 
 
De woorden ‘tegen betaling van een vergoeding in welke vorm dan ook’ betekenen dat als in het 
geheel geen vergoeding behoeft te worden betaald, geen toeristenbelasting kan worden geheven. 
Zo mocht een gemeente geen toeristenbelasting heffen voor het verblijf van kinderen onder zes 
jaar, omdat het verblijf van deze kinderen op de camping gratis was en de camping ook geen 
gezinstarief kende (Hoge Raad 25 februari 2005, nr. 39129, LJN: AS7919; Schouwen – Duiveland). 
 
In de verordening is afgezien van het belastbaar stellen van overnachtingen door uitsluitend 
toeristen, aangezien het praktisch ondoenlijk is de toeristen te scheiden van hen die uit andere 
overwegingen binnen de gemeente tegen vergoeding overnachten. Het begrip ‘verblijf houden’ 
veronderstelt een verblijf van enige duur. 
 
De beperking dat de belasting alleen geheven kan worden indien verblijf wordt gehouden door 
personen die niet in het basisregistratie personen van de gemeente zijn opgenomen, maakt de 
toepassing van de toeristenbelasting in andere gevallen dan die waarin sprake is van het houden 
van nachtverblijf niet eenvoudig. Het is namelijk praktisch nauwelijks uitvoerbaar om van 
bijvoorbeeld de bezoekers van een ontspanningscentrum, te verlangen dat zij aantonen dat zij in de 
basisregistratie personen van de gemeente staan ingeschreven. Om die reden is er in deze 
verordening van afgezien om ook andere verblijfsmogelijkheden in de belastingheffing te betrekken. 
Hoewel ook heffing van een dagtoeristenbelasting mogelijk is, is in de verordening de heffing van 
toeristenbelasting gekoppeld aan het houden van verblijf met overnachten. 
 
De toeristenbelasting is aangemerkt als directe belasting. Deze aanwijzing is noodzakelijk om 
toepassing van de artikelen 31 en verder van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: 
AWR) betreffende de richtige heffing, mogelijk te maken. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
Eerste lid 
De belasting wordt geheven van ieder die gelegenheid tot overnachting biedt en dit doet tegen de 
ontvangst van een vergoeding. 
 
In het vervolg van de verordening wordt deze persoon steeds aangeduid als ‘de belastingplichtige’. 
 
De belastingplichtige kan zowel een natuurlijk persoon als een lichaam zijn. Onder de 
laatstgenoemde categorie valt ook de gemeente zelf voor de door haar geëxploiteerde 
ondernemingen. Degene die tegen vergoeding gelegenheid tot overnachten biedt, doch die, omdat 
zijn eigen bedrijf geheel volgeboekt is, zijn gasten elders onderbrengt en hiervoor een vergoeding 
ontvangt, wordt eveneens als belastingplichtige aangemerkt. Uit de tekst blijkt dat iemand die 
meerdere verblijfaccommodaties beheert voor het totaal aantal overnachtingen belastingplichtig is. 
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Onder ‘hem ter beschikking staande ruimten of terreinen’ vallen ook ruimten of terreinen bij derden 
waarover hij op afroep beschikking kan krijgen. Ook deze staan hem ter beschikking. 
 
Bij het aanwijzen van de belastingplichtige kan zich geen keuzesituatie voordoen. In verband 
hiermee is het stellen van beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige niet nodig.  
 
Tweede lid 
Ingevolge artikel 224, tweede lid, van de Gemeentewet mag de belastingplichtige de belasting als 
zodanig doorberekenen aan zijn gasten en wel als een extra bedrag dat boven de normale 
verblijfskosten in rekening wordt gebracht. Zie in dit verband ook Hoge Raad 8 oktober 1993, nr. 15 
101, Belastingblad 1994, blz. 5 (Marken). 
 
Derde lid 
Het derde lid bepaalt dat degene die verblijf houdt zelf belastingplichtig is, indien er geen 
belastingplichtige is aan te wijzen als bedoeld in artikel 3, tweede lid. Primair is echter degene die 
gelegenheid biedt tot verblijf belastingplichtig. 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
De Gemeentewet schrijft geen verplichte vrijstellingen voor. Desondanks is ervoor gekozen enkele 
bijzondere verblijfsvormen vrij te stellen. Het gaat hierbij om verblijfsvormen waarbij de 
verblijfhouder doorgaans geen vrije keuze heeft. Naast verzorgden en verpleegden in verzorgings-, 
verpleeg en ziekenhuizen is daarbij in een regeling voorzien voor asielzoekers die door het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers zijn gehuisvest. 
 
Eerste lid 
De in het eerste lid vermelde vrijstelling is nagenoeg gelijk aan de vrijstelling in artikel 223 van de 
Gemeentewet bij de forensenbelasting. 
 
Tweede lid 
De in het tweede lid opgenomen vrijstelling dient om cumulatie van forensenbelasting en 
toeristenbelasting te voorkomen. Deze vrijstelling voorkomt dat degene die forensenbelasting is 
verschuldigd, tevens toeristenbelasting dient af te dragen ter zake van het door derden overnachten 
tegen vergoeding in zijn verblijf. Ten einde ongewenste verstoringen te voorkomen, is het raadzaam 
de tarieven van de forensenbelasting en de toeristenbelasting enigszins op elkaar af te stemmen. 
Hoewel volgens een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage van 1 oktober 1975, nr. 63/1975, 
BNB 1976/83 (Wissenkerke) deze cumulatie niet in strijd is met de wet, lijkt het billijk deze anti-
cumulatiebepaling op te nemen.  
 
In de praktijk komt het voor dat mensen meer dan 90 dagen een gemeubileerde woonruimte huren 
(bijvoorbeeld bij een stacaravan of een standplaats). In dat geval doet zich niet alleen het belastbaar 
feit van de toeristenbelasting voor (overnachten tegen vergoeding) maar ook dat van de 
forensenbelasting (90 dagen of meer beschikken over een gemeubileerde woonruimte). De 
gemeente kan er ook voor kiezen om die vrijstelling in de forensenbelasting op te nemen. In dat 
geval moet de ondernemer de toeristenbelasting afdragen. Hoewel dat op het eerste oog belastend 
lijkt, vermindert daardoor toch de administratieve lastendruk. De ondernemer hoeft zich namelijk niet 
af te vragen of er forensenbelasting wordt betaald zodat de heffing van toeristenbelasting 
achterwege kan blijven. Ook hoeft hij voor de aanslagregeling van de forensenbelasting geen 
inlichtingen te verstrekken over de huurders.  
 
Derde lid 
De in het derde lid opgenomen vrijstelling dient om cumulatie van algemene toeristenbelasting en 
watertoeristenbelasting te voorkomen. 
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Vierde lid 
De in het vierde lid opgenomen vrijstelling heeft tot doel verblijf in de gemeente van asielzoekers die 
niet zijn ingeschreven in de basisregistratie, onbelast te laten. Hoewel blijkens de uitspraak van het 
Hof Leeuwarden van 26 november 1993, nr. 1135/92, Belastingblad 1994, blz. 205 (Sleen) heffing 
mogelijk ter zake van het verblijf van asielzoekers, acht de staatssecretaris van binnenlandse zaken 
een terughoudend beleid van gemeenten gewenst. Dit blijkt uit haar beantwoording van naar 
aanleiding van de hiervoor genoemde uitspraak van het Hof Leeuwarden gestelde Kamervragen 
(Belastingblad 1994, blz. 284). In een geval waarin een gemeente toch hief, sprak Hof Arnhem uit 
dat asielzoekers in een voormalig hotel niet onder de belasting vielen omdat het voormalig hotel 
blijvend aan die bestemming was onttrokken en het verblijf van de asielzoekers niet viel onder een 
van de in de verordening opgesomde accommodatiemogelijkheden (Hof Arnhem 4 april 2002, nr. 
00/01365, LJN: AE3601, Belastingblad 2002, blz. 992; zie ook Hof ’s-Hertogenbosch, nr. 98/05499, 
LJN: AB1527, Belastingblad 2001/938). 
 
Voor zover daarvoor motieven aanwezig zijn, kunnen ook andere vrijstellingen worden opgenomen, 
mits deze niet in strijd zijn met het karakter van de toeristenbelasting en artikel 229, tweede lid, van 
de Gemeentewet. 
 
Artikel 5 Maatstaf van heffing 
De maatstaf van heffing voor de toeristenbelasting is het aantal overnachtingen in het belastingjaar. 
Een overnachting is de keer dat een niet-ingezetene overnacht.  
 
Als mogelijke maatstaven van heffing voor de toeristenbelasting noemt de memorie van toelichting 
bij de Wet materiële belastingbepalingen differentiaties naar leeftijd (jongerentarief, 65+-tarief), 
groepsgrootte en een percentage van de overnachtingsprijs. Dit laatste is bevestigd in de 
jurisprudentie (Hoge Raad, 3 oktober 2003, nr. 38185, LJN: AL6974, Belastingblad 2003, blz. 1238 
(Haarlemmermeer)). 
 
Uit het voorstaande valt af te leiden dat de beleidsvrijheid van gemeenten bij de keuze van 
heffingsmaatstaven is vergroot. 
 
Toch is voor de gemeenten enige voorzichtigheid bij de keuze van een heffingsmaatstaf op zijn 
plaats. Het is namelijk onzeker hoe belastingrechters zullen oordelen over de heffingsmaatstaven en 
of zij zullen afwijken van de tot dusver gevolgde lijn in de jurisprudentie. Toekomstige jurisprudentie 
zal dit moeten uitwijzen. 
 
Naar onze mening ligt het, gezien de aard van de toeristenbelasting als verblijfbelasting, voor de 
hand dat de te betalen toeristenbelasting zich richt naar de duur van het verblijf en het aantal 
personen dat verblijf houdt (zie ook HR 21 juli 1987, nr. 24.516, BNB 1987/272, Belastingblad 1987, 
blz. 629).  
 
Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing 
Soms is het moeilijk en arbeidsintensief het aantal overnachtingen exact vast te stellen. Gedacht 
kan worden aan caravans op vaste standplaatsen waarvan door een wisselend aantal personen 
regelmatig gebruik wordt gemaakt. Ter vermijding van dit soort moeilijkheden en om de 
administratie te ontlasten van degenen die anders dan in een hotel, pension of soortgelijke inrichting 
– waarvan de aard meebrengt dat een behoorlijke administratie wordt bijgehouden – gelegenheid tot 
overnachten bieden, is in artikel 6 een forfaitaire regeling opgenomen. In situaties waarin een goede 
administratie wordt bijgehouden (bijvoorbeeld bij bungalows op recreatieparken) kan het zinvol zijn 
deze niet langer onder de forfaitaire regeling te laten vallen. Zoals onder de algemene toelichting al 
is aangegeven, is de forfaitaire berekeningswijze beperkt tot situaties waarin doorgaans geen 
administratie wordt gevoerd, of waar een aanslagregeling naar het werkelijke aantal overnachtingen 
tot extra administratieve inspanningen leidt.  
 
Dit laatste doet zich bijvoorbeeld voor bij seizoens- of jaarplaatsen waarbij de ondernemer geen 
goed zicht heeft op de dagelijkse bezetting. 
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Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat de toeristenbelasting naar haar aard een verblijfsbelasting 
is waaraan als eis moet worden gesteld dat zij het bedrag van de belasting afhankelijk stelt van 
feiten en omstandigheden, die verband houden met de duur van het verblijf en het aantal personen 
dat verblijf houdt. Ook is uitgesproken dat de gemeentelijke wetgever met betrekking tot deze feiten 
en omstandigheden een forfaitaire regeling mag vaststellen. Zie in dit verband HR 21 januari 1981, 
nr. 20.263, V-N 1981, blz. 494 (Aalten), HR 17 juni 1981, nr. 19.919, BNB 1981/243 (Gasselte), Hof 
Leeuwarden, 21 augustus 1981, nr. 290.80, V-N 1981, blz. 2030 (Schiermonnikoog), Hof 
Leeuwarden, 12 november 1982, nr. 399/82 EI, Belastingblad 1983, blz. 535 (Ameland), HR 21 juli 
1987, nrs. 24.516, 24.517 en 25.418, Belastingblad 19871, blz. 629, 637 en 641, HR 15 september 
1993, nr. 28.125, BNB 1993/355, Belastingblad 1993, blz. 636 (Aalsmeer). 
 
Kampeermiddel/Kampeerterrein 
De begrippen ‘kampeermiddel’ en ‘kampeerterrein’ zijn ontleend aan de Wet op de 
openluchtrecreatie. Hoewel deze wet inmiddels in ingetrokken, bieden de daar gegeven 
omschrijvingen ons inziens een betere afbakening van de typen onderkomens en van de locatie 
waar deze worden aangetroffen. Door de nieuwe formulering hoeven stacaravans niet meer 
afzonderlijk te worden genoemd. Zolang stacaravans niet bouwvergunningplichtig zijn en op een 
standplaats staan (in de praktijk voor een seizoen of een jaar) kan het forfait van toepassing zijn. 
Stacaravans die niet op een standplaats staan, kunnen bij verhuur door particulieren ook onder de 
forfaitaire regeling (voor verhuurde woningen) vallen.  
 
Woning 
Het begrip ‘woning’ bouwt voort op het spraakgebruik. Het gaat hier om bouwwerken die mensen tot 
woning dienen of als zodanig geschikt zijn. Kenmerkend voor een woning is doorgaans dat een 
gezin in het bouwwerk langere tijd in zelfstandigheid kan verblijven. Voorbeelden van woningen 
vergelijkbare onderkomens zijn zomerhuisjes, vakantiebungalows, appartementen, woonboten, 
waterwoningen, stacaravans en chalets. Ook een verdieping of een kamer in een huis vallen onder 
de omschrijving. 
 
Particulier 
Met het begrip ‘particulier’ is aangegeven dat het moet gaan om een natuurlijke persoon die 
overnachtingsmogelijkheid aanbiedt buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep. Te denken valt 
aan particulieren die een kamer verhuren tijdens een groot evenement zoals de vierdaagse, het 
bollenseizoen of een jaarlijks terugkerend festival. Voor de vraag of de overnachtingen al dan niet 
worden aangeboden buiten de uitoefening van een bedrijf of een beroep, kan aansluiting worden 
gezocht bij het ondernemerschap in de Wet op de inkomstenbelasting (Wet IB). Drijft de 
belastingplichtige een onderneming en worden de inkomsten uit overnachting binnen die 
onderneming gegenereerd, dan is er geen sprake van een particulier. Doordat ondernemers voor de 
aangiften bij de Belastingdienst een administratie moeten voeren, kan hierop voor de 
toeristenbelasting eenvoudig worden aangesloten.  
 
Om te benadrukken dat de afrekening naar het werkelijke aantal overnachtingen het uitgangspunt 
is, benoemt lid 2 de situaties waarin een forfaitaire berekeningswijze van toepassing kan zijn. In alle 
andere situaties geldt de hoofdregel. Gekozen is om het forfait alleen op verzoek toe te passen. 
Voor de uitvoerbaarheid moet dit verzoek bij de aangifte worden gedaan. Daarnaast kan het 
dagelijks bestuur van GBLT andere regels stellen om voor toepassing van het forfait in aanmerking 
te komen. De gekozen formulering heeft tot gevolg dat bij het niet doen van aangifte altijd naar het 
werkelijke aantal overnachtingen wordt geheven.  
 
Artikel 5 regelt de berekeningswijze in het algemeen. Vervolgens werken artikel 6, leden 3 en 4, de 
van belang zijnde elementen uit voor de afzonderlijke onderkomens waarop het forfait van 
toepassing kan zijn. 
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Artikel 7 Belastingtarief 
De toeristenbelasting kan worden gezien als een algemene belasting waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan de algemene middelen, uit welke middelen mede voorzieningen in het belang van 
het toerisme kunnen worden bekostigd. Voor de hoogte van de tarieven gelden geen beperkingen. 
 
Artikel 8 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Hieraan doet niet af dat het onderkomen waar wordt 
overnacht, maar een gedeelte van het jaar is opengesteld. Deze beperkte openstelling komt tot 
uitdrukking in de berekening van het aantal overnachtingen. 
 
Artikel 9 Wijze van heffing 
De toeristenbelasting wordt bij aanslag geheven. Doordat de belastingschuld pas aan het einde van 
het jaar kan worden vastgesteld, vindt de aanslagregeling in het volgende kalenderjaar plaats. 
Daarop vooruitlopende legt de gemeente in de loop van het belastingjaar voorlopige aanslagen 
toeristenbelasting op. 
 
Ingevolge artikel 233 van de Gemeentewet kunnen gemeentelijke belastingen worden geheven bij 
wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of op andere wijze. Het gaat hier om drie 
verschillende heffingstechnieken. Het hangt van de aard en de ingewikkeldheid van de 
desbetreffende belasting af, welke van deze drie heffingstechnieken het meest doelmatig is. Voorts 
kunnen overwegingen uit een oogpunt van perceptiekosten of op grond van het beginsel dat de 
belastingheffing voor de belastingplichtige met de minste pijn moet plaatsvinden, bepalend zijn voor 
de keuze van de te hanteren heffingstechniek. De toeristenbelasting wordt bij aanslag geheven. 
Doordat de belastingschuld pas aan het einde van het belastingjaar kan worden vastgesteld, vindt 
de aanslagregeling in het volgende kalenderjaar plaats. Daarop vooruitlopende legt de gemeente in 
de loop van het belastingjaar voorlopige aanslagen toeristenbelasting op. Dit brengt mee dat iedere 
aanslag toeristenbelasting die de ambtenaar belast met de heffing oplegt aan de belastingplichtige 
wordt bekendgemaakt door middel van een aanslagbiljet. 
 
Aangifte 
Als bij wege van aanslag wordt geheven, speelt het al dan niet uitreiken van een aangiftebiljet geen 
essentiële rol. Het aangiftebiljet is een hulpmiddel voor het krijgen informatie. Ook zonder 
aangiftebiljet kan een aanslag worden opgelegd, namelijk wanneer alle gegevens die voor het 
opleggen van een aanslag van belang zijn, al voorhanden zijn. Toch kan het voorkomen dat een 
gemeente bij de heffing van de belasting gebruik wil maken van aangiftebiljetten. 
 
Artikel 10 Aanslaggrens 
€ 5,00 is gekozen vanuit het oogpunt van efficiencyoverwegingen. 
 
Artikel 11 Termijnen van betaling 
In dit artikel zijn de betalingstermijnen geregeld. In artikel 250 van de Gemeentewet staat dat de 
gemeente in de belastverordening mogen afwijken van de betalingstermijn van artikel 9 van de 
Invorderingswet 1990. Er is voor gekozen om van de algemene regel van artikel 9 Invorderingswet 
1990 af te wijken. Op grond van dat artikel is een aanslag invorderbaar twee maanden na 
dagtekening van het aanslagbiljet. 
 
Eerste lid 
In dit lid is als hoofdregel opgenomen dat de aanslag moet worden betaald in één termijn die vervalt 
twee maanden na de dagtekening van de aanslag. 
 
Tweede lid 
In dit lid is bepaald dat aanslagen die in het desbetreffende belastingjaar zijn opgelegd en waarvoor 
een machtiging is afgegeven om die bij wijze van automatische incasso af te schrijven, gespreid 
mogen worden betaald. Het aantal termijnen is dan gelijk aan het aantal in dat belastingjaar nog 
resterende volle dan wel gedeeltelijke kalendermaanden met een minimum van 2 maandelijkse 
termijnen. 
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Derde lid 
In het derde lid is een restrictie voor lid 2 opgenomen. Termijnbetalingen via automatische incasso 
moeten tenminste € 5,00 per incassotermijn bedragen. Dit laatste heeft als reden dat er aan deze 
afschrijving kosten zijn verbonden en die kosten moeten in een redelijke verhouding staan tot het te 
innen bedrag. 
 
Vierde lid 
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing verklaard. 
 
Artikel 13 Aanmeldingsplicht 
Ten einde tot registratie van de belastingplichtigen te komen – zulks mede ten dienst van de 
uitreiking van aangiftebiljetten en nachtverblijfregisters, alsmede het opleggen van voorlopige 
aanslagen – is in de verordening een bepaling opgenomen waarbij iedereen die belastingplichtig is 
of wordt, verplicht wordt hiervan aan de heffingsambtenaar van GBLT, zoals bedoeld in artikel 231, 
tweede lid, onderdelen b, van de Gemeentewet melding te doen. Hij moet dit doen voordat hij voor 
de eerste maal gelegenheid tot overnachten biedt. Degenen die onder de oude verordening reeds 
belastingplichtig waren hoeven zich niet opnieuw aan te melden.  
 
Artikel 15 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT 
De heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen is mede geregeld in de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in combinatie met de Gemeenschappelijke 
regeling. Op grond van deze wetten kan het dagelijks bestuur van GBLT nadere regels stellen.  
 
Het betreft het stellen van nadere regels ten aanzien van de volgende bevoegdheden: 
– de verplichting te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet; 
– de mogelijkheid een voorlopige aanslag op te leggen; 
– het berekenen van invorderingsrente. 
 
Deze bevoegdheden waren voor 1 januari 1998 expliciet in de belastingverordening geregeld. 
Artikel 15 is thans in de verordening opgenomen om expliciet aan de belastingplichtige kenbaar te 
maken dat ook het dagelijks bestuur van GBLT regels kan stellen met betrekking tot de heffing en 
de invordering van de toeristenbelasting. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze 
bevoegdheden via de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor 
Lococensus - Tricijn neergelegd bij het dagelijks bestuur van GBLT (artikel 232, lid vijf, van de 
Gemeentewet).  
 
Artikel 16 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel 
Eerste lid 
Als een verordening wordt gewijzigd of een vervangende verordening wordt vastgesteld, verdient 
het aanbeveling eerbiedigende werking aan de oude verordening te geven. Dit houdt in dat de 
verordening die wordt ingetrokken, van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die 
datum van ingang van de heffing van de nieuwe verordening hebben voorgedaan. Voor die 
belastbare feiten blijft heffing dus mogelijk op basis van de oude verordening, ook al is die 
verordening ingetrokken. De opgenomen zinsnede ‘laatstelijk gewijzigd bij raadbesluit van <datum>’ 
moet worden opgenomen als het vaststellen van een ‘basis’ belastingverordening is gevolgd door 
wijzigingsverordeningen. In dat geval moet worden verwezen naar de laatst vastgestelde wijziging.  
 
Wij merken op dat in de gevallen dat de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
belastingverordening of de wijziging daarvan op grond van artikel 156, tweede lid, aanhef en 
onderdeel h, van de Gemeentewet is overgedragen aan het college van burgemeester en 
wethouders, het woord ‘raadsbesluit’ moet worden vervangen door ‘besluit van het college van 
burgemeester en wethouders’. 
 
Tweede lid 
Algemeen 
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De inwerkingtredingsleden gemeentelijke belastingen bestaat in de meeste gevallen uit twee leden. 
Het eerste lid regelt de inwerkingtreding, het tweede lid bepaalt de datum van ingang van de heffing. 
 
Inwerkingtreding 
Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet moeten gemeenten de besluiten tot het vaststellen, 
wijzigen of intrekken van belastingverordeningen bekend maken. Het niet voldoen aan de 
bekendmakingsplicht leidt tot onverbindendheid van de belastingverordening (HR 31 maart 1993, nr. 
28.034, BNB 1993/182, Belastingblad 1993, blz. 274; Hoge Raad 10 augustus 1998, nr. 33.632, 
LJN: AA2624). Een belastingverordening treedt dus pas in werking na haar bekendmaking (afgezien 
van terugwerkende kracht in bijzondere gevallen). In de verordening is de inwerkingtreding bepaald 
direct na de eerste dag na de bekendmaking. Er kan ook gekozen worden voor een andere datum 
of dag. Het noemen van een concrete datum is ook mogelijk, maar dan moet de bekendmaking wel 
plaatsvinden vóór die datum. Een datum van inwerkingtreding bevordert de duidelijkheid. Voor de 
gevallen dat de verordening onverhoopt niet zelf in haar inwerkingtreding voorziet, biedt artikel 142 
Gemeentewet een vangnet: de inwerkingtreding is dan de achtste dag na die van de bekendmaking. 
 
Zeker als een belasting wordt ingevoerd is een reële termijn tussen bekendmaking en 
inwerkintreding van de belastingverordening noodzakelijk om een goede uitvoering daarvan 
mogelijk te maken. De datum van inwerkingtreding moet zodanig worden vastgesteld, dat niet alleen 
de heffings- en invorderingsambtenaar de nodige voorbereidingshandelingen kunnen treffen, maar 
ook de toekomstige belastingplichtigen de gelegenheid hebben om tijdig kennis te nemen van de 
nieuwe verordening. 
 
Bekendmaking 
Bekendmaking geschiedt door plaatsing van de integrale tekst van het besluit tot vaststelling of 
wijziging van de belastingverordening in het gemeenteblad. 
 
De eisen die voor een gemeenteblad gelden, zijn een register en een nummering voor de 
overzichtelijkheid. Gemeentebesturen zijn voor het overige volledig vrij in de wijze waarop zij het 
gemeenteblad vormgeven en uitvoeren en in de frequentie van de verschijning ervan. De editie van 
het gemeenteblad waarin de verordening is geplaatst, moet algemeen verkrijgbaar zijn, dat wil 
zeggen in het algemeen voor het nemen van inzage en het verkrijgen van een exemplaar of een 
afschrift voor burgers beschikbaar zijn. Dit behoeft niet kosteloos te geschieden. Legesheffing is 
mogelijk ter bestrijding van de kosten voor het maken van een afschrift.  
 
Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven (artikel 139, derde lid, Gemeentewet). Vanaf 1 
januari 2014 moet bekendmaking plaatsvinden in het gemeenteblad en moet dat gemeenteblad 
elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze worden uitgegeven (Wet elektronische 
bekendmaking, Stb. 2008, 551). De Wet elektronische bekendmaking geeft niet alleen de 
mogelijkheid om regelgeving elektronisch bekend te maken, maar zij legt ook de verplichting op om 
doorlopende (‘geconsolideerde’) teksten van verordeningen op het internet beschikbaar te stellen 
(artikel 140 Gemeentewet). Door de beschikbaarstelling van doorlopende teksten van regelgeving 
krijgt de burger niet alleen toegang tot de bekendmaking van nieuwe regels, maar ook tot een 
volledig overzicht van alle op enig moment geldende voorschriften. Er is wat dat betreft een 
belangrijk onderscheid tussen bekendmaking (als voorwaarde voor inwerkingtreding) en andere 
vormen van kennisgeving, waaronder het beschikbaar houden van geconsolideerde teksten, die niet 
van belang zijn voor de inwerkingtreding, maar wel voor de verspreiding en de toegankelijkheid van 
de betrokken teksten. De Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving 
decentrale overheden verplicht provincies, gemeenten en waterschappen de geconsolideerde 
teksten op internet beschikbaar te stellen overeenkomstig het Internetpublicatiemodel Decentrale 
Regelgeving. Dit betekent onder meer dat geconsolideerde regelingen ter beschikking worden 
gesteld aan de door het ministerie van BZK in het leven geroepen Centrale Voorziening voor 
Decentrale Regelgeving (CVDR). 
 
Op grond van artikel 142 van de Gemeentewet treedt het bekend gemaakte besluit in werking met 
ingang van de achtste dag van de bekendmaking, tenzij in de verordening een ander tijdstip is 
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aangegeven (vroeger of later). De datum van inwerkingtreding van een belastingverordening mag 
echter niet liggen voor vaststelling en bekendmaking ervan. 
 
Het feit dat de belastingverordening pas in werking treedt na bekendmaking, houdt slechts in dat de 
gemeente vóór dat tijdstip geen belastingaanslagen kan opleggen. De aanslagen kunnen echter wel 
betrekking hebben op de periode vanaf de datum van ingang van de heffing. 
 
Derde lid 
In het derde lid is de datum van ingang van de heffing opgenomen. Artikel 217 van de Gemeentewet 
bepaald dat een belastingverordening een datum van ingang van de heffing moet vermelden. De 
datum van ingang van de heffing geeft aan vanaf welke datum de in de belastingverordening 
genoemde (belastbare) feiten in de heffing worden betrokken. Ook bij het wijzigen van een 
verordening is het nodig om voor de wijzigingsverordening te bepalen vanaf welk moment de 
(gewijzigde) heffing wordt toegepast. 
 
Vierde lid 
Een citeertitel vereenvoudigt de verwijzing naar een bepaalde verordening. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.k     Verordening rioolheffing 2015 
De raad besluit: 
vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van  rioolheffing (Verordening 
rioolheffing 2015): 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
De verordening verstaat onder: 
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan; 
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, 

verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in 
beheer of in onderhoud bij de gemeente; 

c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft; 
d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater. 
e. GBLT: het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn te 

Zwolle. 
 
Artikel 2 Aard van de belasting 
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die 
voor de gemeente verbonden zijn aan: 
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de 

zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, 

alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken. 

 
Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht 
1. De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of 

indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel. 
2. Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt: 

a. Degene die naar de omstandigheden beoordeelt het perceel al dan niet krachtens 
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt; 

b. Ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor 
gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan. 
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Artikel 4 Zelfstandige gedeelten 
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zin om als 
afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig 
bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één 
geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.  
 
Artikel 5 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. 
 
Artikel 6 Belastingtarieven 
De belasting per perceel bedraagt per belastingjaar € 139,80. 
 
Artikel 7 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 8 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang 

van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht als bedoeld in het eerste lid in de loop van het belastingjaar aanvangt, 

is de belasting verschuldigd voor zoveel driehonderdvijfenzestigste gedeelten van de voor dat 
jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle 
etmalen overblijven.  

3. Indien de belastingplicht als bedoeld in het eerste lid in de loop van het belastingjaar eindigt, 
bestaat aanspraak op ontheffing voor de belasting voor zoveel driehonderdvijfenzestigste 
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de 
belastingplicht, nog volle etmalen overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder dan 
€ 5,00. 

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige in de loop van het 
belastingjaar het feitelijk gebruik van een perceel beëindigt en direct aansluitend het feitelijk 
gebruik van een ander perceel, dat eveneens in de gemeente ligt, heeft. 

5. De belasting wordt niet geheven, indien het totale belastingbedrag van de op één aanslagbiljet 
verenigde aanslagen, minder dan € 5,00 bedraagt. 

6. Indien de belastingplicht is beëindigd na de dagtekening van de aanslag, kan de 
belastingplichtige een aanvraag tot ontheffing indienen bij de ambtenaar belast met de heffing.  

 
Artikel 10 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de rioolheffing kan kwijtschelding worden verleend. 
 
Artikel 11 Termijn van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet de belastingaanslag 

worden betaald in één termijn die vervalt twee maanden na dagtekening van de aanslag. 
2. Belastingaanslagen waarvan de dagtekening in het desbetreffende belastingjaar ligt en waarvoor 

de belastingplichtige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van 
automatische incasso, dienen te worden betaald in zoveel gelijke maandelijks termijnen als er na 
de dagtekening van de aanslag nog in het desbetreffende heffingsjaar volle dan wel 
gedeeltelijke kalendermaanden resteren, met dien verstande dat het aantal maandelijks 
termijnen niet minder dan twee bedraagt. Voor de overige aanslagen geldt onverkort de in lid 1 
van dit artikel neergelegde hoofdregel. 

3. Op de in lid 2 van dit artikel geldt als restrictie dat het bedrag per afschrijving op het totaalbedrag 
van het desbetreffende aanslagbiljet niet minder dan € 5,00 bedraagt. 

 
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
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Artikel 12 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT 
Het dagelijks bestuur van GBLT kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de 
invordering van de rioolheffing. 
 
Artikel 13 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 
1. De ‘Verordening rioolheffing 2014, van 28 november 2013, wordt ingetrokken met ingang van de 

in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op belastbare feiten die zich door die datum hebben voorgedaan. 

2. De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 
4. De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening rioolheffing 2015’. 
 
Toelichting bij de Verordening rioolheffing 2015 
 
A ALGEMEEN 
1. Wettelijke basis 
De verordening rioolheffing is gebaseerd op tekst van artikel 228a van de Gemeentewet zoals die 
luidt vanaf 1 januari 2008. 
 
De rioolheffing is in de plaats gekomen van de rioolrechten. Voor de periode 1 januari 2008 tot 1 
januari 2010 had de gemeente de keuze tussen een rioolheffing of rioolrechten. Vanaf 1 januari 
2010 is de mogelijkheid tot het heffen van rioolrechten vervallen (behalve het eenmalig 
rioolaansluitrecht) en kan de gemeente enkel de rioolheffing in rekening brengen. 
 
De Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken (Stb. 2007, 276 en 277) 
introduceert in artikel 228a van de Gemeentewet een nieuwe rioolheffing. Deze rioolheffing treedt in 
de plaats van het rioolrecht, dat is gebaseerd op artikel 229 van de Gemeentewet. De nieuwe 
rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden 
verhaald om maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig 
werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. Dit betekent 
dat het individuele profijt van de heffing door de gemeente niet meer hoeft te worden aangetoond. 
De gemeente kan de kosten verhalen die ze maakt voor het nakomen van de zorgplichten uit de 
Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken. 
 
De voorzieningen waarvan de kosten kunnen worden verhaald sluiten aan bij de maatregelen die de 
gemeente in het kader van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) onderneemt. Dit kunnen 
maatregelen met een collectief of individueel karakter zijn. Van belang is dat aannemelijk kan 
worden gemaakt dat de maatregelen van belang zijn voor het nakomen van de zorgplichten. Het 
wetsvoorstel kent naast de introductie van de rioolheffing ook een verbreding van het GRP. 
 
De meer taakgerichte insteek leidt er bijvoorbeeld toe dat er geen onzekerheid meer bestaat over de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld de kosten van een voorziening voor de individuele behandeling van 
afvalwater (IBA) te verhalen. Indien de IBA wordt geplaatst ter nakoming van de zorgplicht van de 
gemeente kunnen de kosten worden meegenomen in de rioolheffing.  
 
Naast de rioolheffing van artikel 228a van de Gemeentewet kan een gemeente op basis van artikel 
229, derde lid, van de Gemeentewet alleen nog een eenmalig rioolaansluitrecht heffen of een 
eenmalig recht heffen voor de kosten van een IBA die de gemeente voor een eigenaar aanlegt. Ook 
de baatbelasting voor aanleg van nieuwe riolering blijft gehandhaafd. 
 
De wetgever heeft het mogelijk gemaakt om in plaats van één rioolheffing twee rioolheffingen te 
heffen. Een rioolheffing afvalwater en een rioolheffing hemel- en grondwater. 
 
2. Zorgplichten 
In artikel 228a van de Gemeentewet worden de verschillende zorgplichten van de gemeente op het 
terrein van water opgesomd. Het betreft de zorgplicht voor afvalwater en de zorgplicht voor hemel- 
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en grondwater. Het resultaat en de doelmatigheid van de maatregelen staat voorop, niet meer de 
wijze waarop de gemeente haar zorgplicht nakomt.  
 
De opbrengsten van de rioolheffing dienen te worden aangewend voor de nakoming van deze 
zorgplichten. De reikwijdte van de verschillende zorgplichten is in de Wet verankering bekostiging 
gemeentelijke watertaken vastgelegd. Dat de gemeente de zorgplichten heeft, betekent niet dat de 
gemeente steeds aan zet is om alle problemen op te lossen.  
 
De afvalwaterzorgplicht kent een mogelijkheid tot het vragen van ontheffing bij de provincie als 
maatregelen niet doelmatig zijn. De zorgplicht voor hemel- en grondwater kent een 
voorkeursvolgorde. In eerste instantie is de particulier verantwoordelijk op eigen terrein. Pas indien 
het redelijkerwijs niet van de particulier kan worden verwacht dat hij zelf maatregelen neemt kan het 
water ter nadere verwerking worden aangeboden bij de gemeente. De gemeente kan in een 
verordening vastleggen aan welke voorwaarden de particulier moet voldoen voordat het water aan 
de gemeente kan worden aangeboden. 
 
Ook het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) wijzigt. Nieuw vast te stellen GRP’s dienen naast de 
reeds bestaande planverplichting voor de riolering ook expliciet aandacht te besteden aan de 
nieuwe zorgplichten voor hemel- en grondwater. Het GRP zal ook ten minste een overzicht bevatten 
van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en verwerking van afvloeiend 
hemelwater en de voorgenomen maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen 
van de grondwaterstand. Dat laatste uiteraard alleen als er zich in de gemeente daadwerkelijk 
grondwaterproblemen voordoen. 
 
Centraal staat bij de uitvoering van de zorgplichten dat een doelmatige oplossing dient te worden 
gekozen. De gemeente is dus vrij in de keuze welke maatregelen worden getroffen als het beoogde 
doel maar wordt bereikt. Als een IBA het beoogde milieurendement oplevert, is het een goede 
oplossing. Normen waarbinnen verplicht riolering dient te worden opgelegd zijn niet meer van 
toepassing. Voor de bestrijding van water dat in de huizen stroomt bij hevige regenval kan 
vanzelfsprekend een regenwaterriool worden aangelegd. De gemeente mag er echter ook voor 
kiezen om de stoepranden langs de straat te verhogen. Zodoende blijft het water op straat staan en 
loopt het niet meer de huizen in. 
 
3. Kostenverhaal 
Hoofdregel bij het kostenverhaal is dat de kosten via de heffing mogen worden verhaald die worden 
gemaakt ter nakoming van de zorgplichten. Omdat de aard van de voorzieningen niet meer 
doorslaggevend is dient de gemeente enkel aannemelijk te maken dat de kosten gemaakt zijn in het 
kader van de zorgplicht. De onderstaande driedeling kan worden gemaakt. 

1. De voorziening is volledig dienstbaar aan het nakomen van de zorgplichten. De integrale 
kosten van de voorziening kunnen worden verhaald via de heffing. Voor de bepaling van de 
integrale kosten zijn de uitgangspunten van de begroting leidend. 

2. De voorziening is niet dienstbaar aan het nakomen van de zorgplichten. De kosten van de 
voorziening kunnen niet worden verhaald via de heffing. 

3. De voorziening is dienstbaar aan het nakomen van de zorgplichten maar dient tevens 
andere doelen. Het gedeelte van de kosten dat redelijkerwijs kan worden toegerekend aan 
het nakomen van de zorgplichten kan via de heffing worden verhaald. Is de voorziening 
slechts zijdelings (<10%) dienstbaar aan het nakomen van de zorgplichten dan kunnen de 
kosten niet worden verhaald via de heffing. 

 
Als voorbeeld de kosten voor baggeren. Als het baggeren samenhangt met het onderhoud van 
gemeentelijk oppervlaktewateren en vaarwegen, dan kunnen de kosten niet uit de rioolheffing 
worden bekostigd. Vindt het baggeren plaats vanwege de ruiming van slib voor een van de 
zorgplichten, dan mogen de kosten uit de heffing worden bekostigd. Onder de oude rioolrechten 
heeft Hof Arnhem deze insteek goedgekeurd. Deze uitspraak was de uitwerking van de verwijzing 
van de Hoge Raad waarin moest worden onderzocht of het baggeren niet of slechts zijdelings de 
rioleringsfunctie diende. Slechts zijdelings moet daarbij worden uitgelegd als voor minder dan 10% 
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(Hof Arnhem, 10 december 2007, LJN: BC0240; vng-2506). De toelichting bij de Wet verankering en 
bekostiging van gemeentelijke watertaken wekt de indruk dat de kosten van baggeren niet kunnen 
worden meegenomen.  
 
Indien het baggeren deels plaatsvindt vanwege een van de zorgplichten, maar tegelijkertijd ook 
ander doelen dient, moet de gemeente een kostenverdeling opstellen.  
 
De meest praktische wijze hiervoor is de totale kosten te nemen en – op basis van deskundigheid of 
ervaringsgegevens – een redelijke verdeling vast te stellen voor de verschillende doeleinden van het 
baggeren. Het verdient aanbeveling om de beargumenteerde toedeling vooraf controleerbaar vast te 
leggen. 
 
4. Begrip aansluiting 
Net als in de (oude) verordening rioolrechten is het belastbare feit het hebben van een directe of 
indirecte aansluiting op de riolering. Met het begrip aansluiting wordt echter niet hetzelfde bedoeld. 
 
Nu de zorgplichten zijn verruimd naar het hemel- en grondwater zal de aard van de gemeentelijke 
voorzieningen ook wijzigen. De voorzieningen zullen meer op het publieke domein komen te liggen. 
Als de gemeente de grondwaterstand wil reguleren kan het drainageriool worden aangelegd op 
openbaar terrein. Alle omliggende percelen profiteren van drainageriool, omdat het grondwater van 
hun perceel afvloeit richting het drainageriool. In de zin van de verordening hebben deze percelen 
een aansluiting op de gemeentelijke riolering omdat ze hun grondwater ter nadere verwerking 
aanbieden bij de gemeente en de gemeente een voorziening heeft waar dat water daadwerkelijk 
wordt verwerkt. Een aansluiting in de zin van een buis is dus geen voorwaarde. Dat er vanaf het 
perceel water ter nadere verwerking wordt aangeboden en dat de gemeente daar ook wat mee doet 
is voldoende voor het hebben van een aansluiting.  
 
De verbreding van het begrip aansluiting heeft voor het overgrote deel van de percelen geen 
consequenties. Deze percelen hebben sowieso al een aansluiting op het rioleringsstelsel. Naar 
schatting is er een kleine minderheid van de percelen die geen aansluiting hebben op het 
buizenstelsel, maar wel water ter nadere verwerking aanbiedt bij de gemeente. Te denken valt aan 
garageboxen, loodsen en dergelijk. De grote groep belastingplichtigen zal echter niet wijzigen. 
 
Het verdient aanbeveling aandacht te vestigen op de verruiming van het begrip aansluiting in het 
preadvies dat behoort bij het raadsvoorstel tot invoering van de rioolheffing. 
 
5. Jurisprudentie 
In deze toelichting wordt nog voornamelijk verwezen naar jurisprudentie gewezen voor de oude 
rioolrechten of andere (lokale) belastingen.  
 
Het grootste verschil tussen de rioolrechten en de rioolheffing is dat er geen sprake meer is van een 
retributie maar van een bestemmingsbelasting. De link tussen het individuele profijt en de heffing is 
hierdoor belangrijk minder stringent geworden. Dit element zal met name spelen bij de gewijzigde 
interpretatie van het begrip aansluiting. 
 
6. Kwijtschelding van belastingen 
Van de rioolheffing(en) kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend, indien de 
belasting niet anders dan met buitengewoon bezwaar kan worden betaald.  
 
B ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 
 
Aanhef 
De aanhef van de verordening rioolheffing geeft aan dat de rioolheffing is gebaseerd op artikel 228a 
van de Gemeentewet, zowel voor de heffing wegens het hebben van een aansluiting op de 
gemeentelijke riolering als voor de heffing wegens het afvoeren van water. 
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Artikel 1 begripsomschrijvingen 
In de opzet van de verordening is gekozen voor het opnemen van een artikel dat 
begripsomschrijvingen bevat. 
 
In onderdeel a is aangegeven dat onder perceel wordt verstaan een roerende of onroerende zaak. 
In de verordening rioolrechten wordt hiervoor de term eigendom gebruikt.  
 
Met de wijziging naar de term perceel is geen inhoudelijke wijziging beoogd. De reden voor de 
keuze van de term perceel is gelegen in het feit dat deze term ook wordt gebruikt in de Wet 
verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken. 
 
In de meerderheid van de gevallen zal onder het begrip perceel een onroerende zaak vallen. De 
verordening beoogt echter ook roerende percelen die op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten 
in de heffing te betrekken. Bij roerende percelen die op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan stacaravans, woonboten en niet-onroerende zomerhuisjes. 
 
Dat ook een zelfstandig gedeelte van een onroerende of roerende zaak een perceel is hangt samen 
met het bepaalde in artikel 4. Door een zelfstandig gedeelte ook te omschrijven als een zelfstandig 
perceel vindt het belastbaar feit plaats per zelfstandig gedeelte.  
 
In onderdeel b is aangegeven dat onder gemeentelijke riolering in feite alle voorzieningen vallen die 
worden getroffen ter nakoming van de zorgplichten. De mogelijke voorzieningen zijn legio en 
bevatten een veel ruimer scala dan het klassieke rioleringsbegrip. Dat toch voor de term 
gemeentelijke riolering is gekozen hangt samen met de naamgeving die de formele wetgever heeft 
gekozen voor de heffing: rioolheffing. 
 
Onderdeel c van dit artikel hoeft niet in alle gevallen in de verordening te worden opgenomen. 
Alleen indien sprake is van een afrekening op basis van de hoeveelheid van het waterbedrijf 
afgenomen water, bestaat de behoefte aan een definitie van verbruiksperiode. 
Onderdeel d van dit artikel bepaalt dat onder het begrip water alle verschillende soorten water 
vallen. In de zorgplichten van artikel 228a van de Gemeenwet worden meerdere waterbegrippen 
gebruikt die gebaseerd zijn op de herkomst van het water. De definities van de specifieke 
waterbegrippen zijn opgenomen in de Wet milieubeheer en behoeven in de verordening rioolheffing 
geen nadere toelichting. 
 
Onderdeel e omschrijft het overheidslichaam GBLT. GBLT is het openbaar lichaam 
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn. Dit gemeenschappelijk belastingkantoor 
is ontstaan uit een fusie tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Rijn Midden (h.o.d.n. Tricijn 
belastingen) dat gevestigd was te Harderwijk en Gemeenschappelijk belastingkantoor Oost 
Nederland (h.o.d.n. Lococensus) dat gevestigd was te Zwolle. Deze beide openbare lichamen 
waren bij de fusie per 1 januari 2011 nog slechts enkele jaren actief. Om de belastingplichtigen niet 
lastig te vallen met herhaaldelijke naamswijzigingen is besloten om de (handels)namen ‘Tricijn 
belastingen’ en ‘Lococensus’ enkele jaren te handhaven in de respectievelijke 
waterschapsbeheersgebieden waar deze voormalige openbare lichamen actief waren. Met ingang 
van 1 januari 2013 voert GBLT voor enkele gemeenten ook de Wet waardering onroerende zaken 
en de heffing en inning van lokale heffingen uit. Met ingang van 1 januari 2014 vervalt het gebruik 
van de (handels)namen ‘Tricijn belastingen’ en ‘Lococensus’. Vanaf dat moment wordt de 
(handels)naam GBLT gebruikt. 
 
Artikel 2 Aard van de belasting 
Dit artikel is opgenomen om er geen misverstand over te laten bestaan dat de heffing bedoeld is om 
de kosten van de zorgplichten te verhalen die zijn opgesomd in artikel 228a van de Gemeentewet. 
Tevens blijkt uit dit artikel dat het gaat om de totale kosten van de beide zorgplichten. 
 
Artikel 3 belastbaar feit en belastingplicht 
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De rioolheffing kan worden geheven van zowel de eigenaren als de gebruikers van percelen. In de 
toelichting bij de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken staat dat de  
 
wetgever de bestaande praktijk dat de belasting van zowel de eigenaar als van de gebruiker kan 
worden geheven wil voortzetten. 
 
Eerste lid 
In dit artikellid gaat het om de belasting die wordt geheven van de gebruiker van een perceel 
wegens het afvoeren van water vanuit dat perceel op de gemeentelijke riolering. Ook hier zijn de 
woorden ‘direct of indirect’ voor de duidelijkheid opgenomen. Het direct of indirecte afvoeren van 
water hangt samen met het direct of indirect aangesloten zijn van het perceel op de gemeentelijke 
riolering. Het gaat niet om de hoeveelheid water die wordt afgevoerd of het aantal personen dat kan 
afvoeren, maar om de mogelijkheid om water vanuit het perceel af te voeren. 
 
Tweede lid, onderdeel a 
In onderdeel a gaat het om het gebruik van een zelfstandig perceel, een zelfstandig gedeelte van 
een perceel of verschillende zelfstandige gedeelten van een perceel, die tezamen, met toepassing 
van artikel 4, als één perceel moeten worden aangemerkt. De gebruiker is dan degene die – naar de 
omstandigheden beoordeeld – het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of 
persoonlijk recht gebruikt. Niet van belang is dus op welke rechtsgrond van het perceel gebruik 
wordt gemaakt. Ook bij wederrechtelijk gebruik (krakers) is sprake van gebruik. Degene die het 
perceel voor zich zelf bezigt, moet dus als gebruiker worden aangemerkt (HR, 5 september 1979, 
nr. 19 420, BNB 1979/268 (uitgeest) waarin werd beslist dat het doen bouwen op een ongebouwd 
eigendom moet worden aangemerkt als gebruik van het perceel door de opdrachtgever). 
 
De belasting wegens het afvoeren van water op de gemeentelijke riolering kan alleen worden 
geheven van degenen die de op die riolering aangesloten percelen feitelijk gebruiken. Niet als 
feitelijk gebruiker wordt aangemerkt diegene die verantwoordelijk is voor het gebruik (bijvoorbeeld 
de verhuurder), zonder het perceel zelf te gebruiken (HR, 23 mei 1990, nr. 26 328, BNB 1990/239, 
Belastingblad 1990, blz. 470 (Tegelen)). Na de inwerkingtreding van de Wet materiële 
belastingbepalingen Gemeentewet (1 januari 1995) is bij de onroerende-zaakbelastingen in 
bepaalde gevallen een ander dan de feitelijke gebruiker als belastingplichtige van de 
gebruikersbelasting aangewezen. Het is evenwel verdedigbaar ook bij de rioolheffing bij verhuur 
voor korte perioden de verhuurder als feitelijk gebruiker aan te merken. Voor de reinigingsrechten 
en de afvalstoffenheffing heeft de Hoge raad dat beslist in zijn arresten van 26 februari 1992, nr. 27 
935, Belastingblad 1992, blz. 389 en van 1 december 1999, nr. 34 301, belastingblad 2000, blz. 57. 
Hof Arnhem heeft in de uitspraak van 7 mei 2002, nr. 99/00504, LJN: AE4937 (Gramsbergen) voor 
het rioolrecht in gelijke zin beslist. Bij het volgtijdig ter beschikking stellen aan een 
huurbemiddelingsbureau dat recreatiebungalows voor rekening en risico van de eigenaar verhuurt 
aan derden, wordt de eigenaar als gebruiker aangemerkt. Daaraan doet niet af dat de eigenaar zelf 
geen verblijf kan houden (zie ook Hoge Raad, 22 november 2002, nr. 37 361, LJN: AF0960, BNB 
2003/36, m. n. Snoijink (Oostburg) voor de onroerende-zaakbelastingen). De Hoge Raad heeft 
omtrent een overeenkomst waarbij vakantiewoningen voor rekening en risico van een 
huurbemiddelingsbureau werden verhuurd geoordeeld dat de eigenaar in dat geval niet als 
gebruiker voor het rioolrecht kan worden aangemerkt (Hoge Raad, 7 februari 2001, nr. 35 865, LJN: 
AA9843, BNB 2001/113, m. n. Snoijink (Wierden)). 
 
Wie de belastingplichtige gebruiker van een woning is, zal veelal kunnen worden bepaald aan de 
hand van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Bij bedrijfsgebouwen en 
andere niet-woningen is dit uiteraard niet mogelijk. Daar – maar ook bij woningen – kan bijvoorbeeld 
de administratie van nutsbedrijven een hulpmiddel zijn. Ook het handelsregister kan uitkomst 
bieden.  
 
Tweede lid, onderdeel b 
In onderdeel b gaat het om het gebruik van een niet-zelfstandig gedeelte van een perceel waarop 
het bepaalde in artikel 4 van de verordening geen toepassing vindt. In artikel 4 gaat het om de 
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kleinste zelfstandig bruikbare eenheid, terwijl hier sprake is van een niet-zelfstandig gedeelte van 
een perceel. De uitsluiting van het bepaalde in artikel 4 is alleen voor de duidelijkheid in de 
onderhavige bepaling opgenomen. Onderdeel b ziet op de situatie dat degene die één of meer 
gedeelten van het perceel voor gebruik afstaat, maar, naar de  
 
omstandigheden beoordeelt, zelf wel van het perceel gebruik blijft maken. Te denken valt aan de 
situatie waarin de kamers van een studentenhuis in gebruik worden afgestaan. Ieder kamer heeft 
een aansluiting op de riolering zodat vanuit iedere kamer afvoer van afvalwater mogelijk is en die 
afvoer ook feitelijk geschiedt. Omdat geen kamer als zelfstandig gedeelte kan worden aangewezen 
(artikel 4) wordt het gebruik nu toegerekend aan de gebruiker van een gedeelte van het 
studentenhuis die de andere kamers in gebruik heeft afgestaan. Indien de verhuurder van de 
kamers zelf geen gebruik maakt van een gedeelte van het studentenhuis kan hij niet worden 
aangemerkt als gebruiker van het studentenhuis, maar moet één van de studenten worden 
aangewezen op grond van vastgestelde beleidsregels.  
 
Artikel 4 Zelfstandige gedeelten 
In dit artikel is bepaald dat, indien gedeelten van een perceel zelfstandig kunnen worden gebruikt, 
de rechten ter zake van ieder afzonderlijk gedeelte worden geheven. Bedoeld worden dan 
gedeelten die ieder als zelfstandige en onafhankelijke eenheid kunnen worden gebruikt 
(bijvoorbeeld de woning in een flatgebouw). De Hoge Raad oordeelde dat zelfstandige gedeelten 
die geen directe of indirecte aansluiting op de riolering hebben omdat de sanitaire voorzieningen 
zich bijvoorbeeld in een gemeenschappelijk deel bevinden niet in de heffing kunnen worden 
betrokken (Hoge Raad, 29 juni 2007, nr. 40 932, LJN: BA8046, vng-2320 (Alblasserdam)). 
 
Wanneer dergelijke gedeelten, die naar indeling zijn bestemd om ieder afzonderlijk geheel te 
worden gebruikt, toch gezamenlijk als een geheel worden gebruikt, dan wordt de belasting ter zake 
van de gezamenlijke gedeelten geheven, waarbij die gezamenlijke gedeelten dan als één perceel 
worden aangemerkt. Een dergelijk geval kan zich bijvoorbeeld voordoen bij woonhuizen die vroeger 
in twee of meer zelfstandige gedeelten werden gebruikt, maar nu, zonder dat de indeling is 
gewijzigd, als één geheel worden gebruikt.  
 
Artikel 5 Maatstaf van heffing 
Algemeen 
Op grond van artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet kunnen de gemeentelijke belastingen 
worden geheven naar in de belastingverordening te bepalen heffingsmaatstaven. Het bedrag van 
een gemeentelijke belasting mag echter niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de winst 
of het vermogen. Hiermee is tot uitdrukking gebracht dat belastingen niet naar draagkracht geheven 
mogen worden. Het is namelijk niet toegestaan om met belastingheffing inkomensbeleid te voeren. 
Het inkomensbeleid is voorbehouden aan het Rijk. Wel is het mogelijk om de tariefstructuur te 
koppelen aan objectieve criteria die in een meer indirect verband een relatie met het inkomen 
kunnen hebben, zoals de waarde van een onroerende zaak (Kamerstukken II 1990/91, 21 591, nr. 
7, p. 18). 
 
Door het hanteren van het begrip ‘bedrag’ in artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet, komt tot 
uitdrukking dat niet alleen de heffingsmaatstaf maar ook het tarief of de vrijstellingen niet afhankelijk 
mogen zijn van inkomen, winst of vermogen. 
 
Verder kan het bepaalde in een bijzondere wet of in de paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk XV van de 
Gemeentewet aan de vrijheid tot het vaststellen van heffingsmaatstaven beperkingen stellen. Zo zijn 
voor de onroerendezaakbelastingen, de belastingen op roerende woon- en  
 
bedrijfsruimten, de hondenbelasting en de parkeerbelastingen de heffingsmaatstaven in de wet 
aangegeven.  
Afgezien van de beperkingen opgenomen in artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet zijn 
gemeenten vrij in het opnemen van heffingsmaatstaven in hun verordening. In de memorie van 
toelichting bij de wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de materiële belastingbepalingen 
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(Kamerstukken II 1989/90, 21 591, nr. 3, pag. 77/78; heeft geleid tot de Wet van 27 april 1994, Stb. 
419) wordt hierover het volgende opgemerkt: 
 
‘Wij wijzen er op dat dit niet inhoudt dat er geen wijziging optreedt voor deze rechten. In een aantal 
arresten heeft de Hoge Raad uitgesproken dat de tarieven zich moeten richten naar het gebruik dat 
wordt gemaakt van de gemeentebezittingen (HR, 9 mei 1984, Belastingblad 1984, blz. 311) en dat 
het karakter van de retributie uitsluitend een differentiatie in het tarief toelaat naar de grootte van het 
voordeel, gelegen in de vergroting van de gebruiksmogelijkheden (HR, 1 februari 1984, 
Belastingblad 1984, blz. 176). Deze jurisprudentie verliest zijn geldigheid onder de nieuwe regeling. 
Uit artikel 218, tweede lid, (thans 219, tweede lid) vloeit immers voort dat de rechten kunnen worden 
geheven naar in de verordening op te nemen maatstaven, welk zich slechts niet mogen richten naar 
het inkomen, de winst en het vermogen.  
 
In concreto betekent dit dat tariefdifferentiaties op andere gronden dan verschillend gebruik van 
gemeentebezittingen geoorloofd zijn indien deze zich naar het oordeel van de gemeenteraad beter 
verstaan met het gemeentelijk beleid ter zake.’ 
 
Overigens dienen gemeenten bij het vaststellen van de tarieven wel het evenredigheidsbeginsel en 
gelijkheidsbeginsel in acht te nemen. Het evenredigheidsbeginsel houdt volgens de memorie van 
antwoord in dat een ieder bijdraagt in de kosten van de gemeentelijke dienstverlening naar de mate 
van profijt van die dienstverlening. Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat gelijke gevallen gelijk 
behandeld moeten worden (Kamerstukken II 1990/91, 21 591, nr. 7, pag. 19). 
 
Uit het voorgaande valt af te leiden dat de beleidsvrijheid van gemeenten bij de keuze van 
heffingsmaatstaven (voor de rechten) is vergroot. 
 
Ter illustratie van de (nieuwe) vrijheid het volgende: 

- Hoge Raad, 3 oktober 2003, nr. 38 185, LJN: AL6974, Belastingblad 2003, blz. 1238 
(Haarlemmermeer), over toeristenbelasting naar een percentage van de overnachtingsprijs. 
De Hoge Raad acht deze maatstaf niet in strijd met het verbod om naar het inkomen, de 
winst of het vermogen te differentiëren, noch in strijd met het gelijkheids- en 
evenredigheidsbeginsel, noch willekeurig of onredelijk. 

- Hoge Raad, 25 oktober 2002, nr. 36 638, LJN: AD8499 (concl. A-G Ilsink; Spijkenisse), over 
rioolrechten. Met een verwijzing naar de hiervoor aangehaalde wetsgeschiedenis wordt 
gesteld dat het karakter van een rioolaansluitrecht ‘zich niet verzet tegen een differentiatie 
van het tarief anders dan naar de grootte van een eigendom als gevolg van de aansluiting op 
de gemeentelijke riolering’. 

- Hoge Raad, 15 mei 2009, nr. 07/13148, LJN: BD5477 (Nijmegen), over rioolrecht naar de 
WOZ-waarde. De Hoge Raad oordeelt dat het rioolrecht alleen van eigenaren kan worden 
geheven. De gemeente is gelet op de hiervoor aangehaalde wetsgeschiedenis vrij in het 
opnemen van heffingsmaatstaven. De toegepaste heffingsmaatstaf voor een 
gebruiksretributie als het rioolrecht hoeft niet gerelateerd te zijn aan de geloosde 
hoeveelheid afvalwater. De WOZ-waarde als heffingsmaatstaf is toegestaan. 

 
Vast bedrag per perceel  
De belasting van de gebruiker wordt geheven naar een vast bedrag per perceel dat een aansluiting 
heeft op de riolering. 
 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met het aantal aansluitingen dat een eigendom heeft op de 
riolering. Er wordt van uitgegaan dat de hogere gebruikswaarde van het eigendom wordt 
veroorzaakt door het aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering (HR, 1 februari 1984, nr. 22 243, 
BNB 1984/129, Belastingblad 1984, blz. 176 (Vinkeveen en Waverveen). In het arrest HR, 9 maart 
1994, nr. 28 934, BNB 1994/140, Belastingblad 1994, blz. 339 (Boarnsterhim) achtte de Hoge raad 
een tariefdifferentiatie tussen woningen en bedrijven toelaatbaar. De Hoge Raad kende bij zijn 
oordeel echter betekenis toe aan het feit dat het ging om lage tarieven. Woningbouwverenigingen of 
beleggingsmaatschappijen beschikken  
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vaak over een groot aantal eigendommen. In dat geval kan het dagelijks bestuur van GBLT met 
toepassing van artikel 239 van de Gemeentewet aanslagen van dezelfde soort die aan dezelfde 
belastingplichtige worden opgelegd, op één aanslagbiljet verenigen. Aldus wordt op het aanslagbiljet 
met verenigde aanslagen iedere regel die een specificatie van het perceel en de ter zake van dat 
perceel verschuldigde belasting bevat, aangemerkt als een afzonderlijke aanslag. 
 
Artikel 6 Belastingtarieven 
Voor het gebruikersdeel van de rioolheffing kan een vast bedrag geheven worden. Het 
kostenpatroon van de voorzieningen rechtvaardigt ook voor het gebruik een vast bedrag. De kosten 
van het leggen van riolering en de overige voorzieningen zijn voornamelijk vaste kosten. De mate 
van gebruik van de voorzieningen per individueel perceel heeft over het algemeen slechts een klein 
effect op de totale kosten. Daarom is het goed verdedigbaar om ook voor het gebruikersdeel van de 
rioolheffing van elke gebruiker een zelfde bijdrage te vragen in de kosten.  
 
Artikel 7 Belastingjaar 
Het belastingjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Hiervoor is met name gekozen omdat de 
belasting die van de eigenaar wordt geheven gekoppeld is aan de toestand van het eigendom, bezit 
of beperkt recht van het perceel aan het begin van het belastingjaar. Indien belastingjaar en 
kalenderjaar samenvallen, is de toestand op 1 januari van belang. De gegevens die de gemeente 
heeft ten behoeve van de heffing van de onroerende-zaakbelastingen van de eigenaar, bezitter of 
beperkt gerechtigde van een onroerende zaak kunnen dan ook voor het eigenarendeel van de 
rioolheffing worden gebruikt, voor zover het onroerende percelen betreft. 
 
Artikel 8 Wijze van heffing 
Ingevolge artikel 233 van de Gemeentewet kunnen gemeentelijke belastingen worden geheven bij 
wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of op andere wijze. Het gaat hier om drie 
verschillende heffingstechnieken. Het hangt van de aard en de ingewikkeldheid van de 
desbetreffende belasting af, welke van deze drie heffingstechnieken het meest doelmatig is. Voorts 
kunnen overwegingen uit een oogpunt van perceptiekosten of op grond van het beginsel dat de 
belastingheffing voor de belastingplichtige met de minste pijn moet plaatsvinden, bepalend zijn voor 
de keuze van de te hanteren heffingstechniek. In de belastingverordening moet worden geregeld 
welke wijze van heffing geldt. In de Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn voor de heffing bij 
wege van aanslag en bij wege van voldoening op aangifte bepalingen opgenomen. De rioolheffing 
wordt bij aanslag geheven. Dit brengt mee dat iedere aanslag rioolheffing die de ambtenaar belast 
met de heffing oplegt aan de belastingplichtige wordt bekendgemaakt door middel van een 
aanslagbiljet. 
 
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
Algemeen 
Als gemeentelijke belasting over een tijdvak wordt geheven en de belastingschuld naar de toestand 
op een bepaald, aan het begin van het belastingtijdvak vastgesteld tijdstip wordt geheven, moet in 
de verordening:  

 
- worden geregeld dat de belastingschuld bij het begin van het belastingtijdvak of zo dit later is bij 

de aanvang van de belastingplicht. Daarmee ontstaat bij de tijdvakheffingen de materiële 
belastingschuld niet pas aan het einde van het belastingtijdvak, maar al bij het begin ervan. De 
belastingschuld kan dan in de loop van het belastingtijdvak worden geformaliseerd. Aangezien 
de materiële belastingschuld in beginsel ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak, zijn 
tariefverhogingen in de loop van het belastingtijdvak niet mogelijk; 

- een regeling worden opgenomen voor de gevallen waarin de belastingplicht in de loop van dit 
tijdvak ontstaat of eindigt. Bij aanvang van de belastingplicht in de loop van het tijdvak moet 
heffing naar tijdsgelang plaatsvinden. Bij beëindiging van de belastingplicht  
in de loop van het tijdvak moet ontheffing naar tijdsgelang plaatsvinden. In de verordening is in 
voorkomend geval gekozen voor een tijdsevenredige herleiding per dag/etmaal, waarbij 
gedeelten van een dag/etmaal niet worden meegerekend. Deze (ont)heffingsregeling is erop 
gericht dat bij de tijdsevenredige toepassing geen te grove afrondingen plaatsvinden. 



 - 44 - 
 

 
 

44 

 
Verder kan worden bepaald dat geen ontheffing wordt verleend als de ontheffing blijft beneden een 
bepaald bedrag. Deze bepaling wordt uit efficiencyoverwegingen opgenomen. Bij het vaststellen van 
de hoogte van het in te vullen bedrag speelt naast het kostenaspect ook het tarief per 
belastingtijdvak een rol. 
 
Ook kan een minimumbedrag voor de heffing worden opgenomen. Als het belastingbedrag lager is 
dan dit bedrag, dan wordt dit bedrag niet geheven. Hier is sprake van een efficiencybepaling. Het 
verdient aanbeveling om het hier op te nemen bedrag gelijk te laten zijn aan het minimumbedrag 
van de ontheffing. 
 
Als de tijdvakheffing niet naar de toestand op een bepaald tijdstip wordt geheven, groeit de 
belastingschuld in de loop van het belastingtijdvak/belastingjaar aan. Pas na afloop van het 
belastingtijdvak/belastingjaar is de omvang van de belastingschuld bekend. Heffing in het 
belastingtijdvak/belastingjaar is dan slechts mogelijk door middel van het opleggen van een 
voorlopige aanslag.  
 
Eerste lid 
Blijkens de redactie van het eerste lid wordt de belasting verschuldigd bij het begin van het 
belastingjaar of bij het begin van de belastingschuld, zo dit later is. Hoewel in de verordening is 
gekozen voor een tijdvakheffing en niet voor een tijdstipheffing, ontstaat de materiële 
belastingschuld ingevolge dit artikellid niet pas aan het einde van het belastingjaar, doch reeds bij 
het begin ervan. De belastingschuld kan derhalve in de loop van het belastingjaar worden 
geformaliseerd. Aangezien de materiële belastingschuld in beginsel ontstaat bij het begin van het 
belastingjaar, zijn tariefverhogingen in de loop van het belastingjaar niet mogelijk. Hierbij attenderen 
wij voor het opleggen van de aanslagen op het arrest van de Hoge Raad van 2 november 1994, nr. 
29595, Belastingblad 1994, blz. 819, BNB 1995/12 (Amsterdam) over het opleggen van een aanslag 
precariorecht gedurende het lopende tijdvak. Op grond van de verordening hief de gemeente 
Amsterdam precariorecht bij wege van aanslag over het tijdvak gelijk aan het kalenderjaar. Aan een 
aannemer die gedurende een periode van ongeveer anderhalve maand een stukje gemeentegrond 
had gebruikt voor de opslag werd in juli van dat haar een aanslag opgelegd, terwijl zijn 
belastingplicht doorliep. De Hoge Raad oordeelde dat op grond van het systeem van de artikelen 11 
tot en met 15 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen pas na afloop van het tijdvak een 
definitieve aanslag kan worden opgelegd als de grootte van de belastingschuld pas na afloop van 
het tijdvak kan worden vastgesteld. Nu de aanslag binnen het heffingstijdvak was opgelegd, was 
aldus de Hoge Raad de aanslag terecht vernietigd. In gelijke zin over de toeristenbelasting: Hoge 
Raad, 14 juni 2002, nr. 36863, LJN: AE4170, Belastingblad 2002, blz. 890 (Ede). 
 
Tweede en derde lid 
In de leden twee en drie zijn regels gegeven die betrekking hebben op wijzigingen gedurende het 
kalenderjaar in de belastingplicht. In de verordening is gekozen voor een tijdsevenredige herleiding 
per dag, waarbij gedeelten van een dag/etmaal niet worden meegerekend. Met betrekking tot het 
derde lid moet nog worden opgemerkt dat geen ontheffing wordt verleend indien het beloop van de 
ontheffing blijft beneden een bepaald bedrag. Deze bepaling is uit efficiencyoverwegingen 
opgenomen. Onder een etmaal wordt verstaan de dag die loopt van 0.00 uur tot 0.00 uur. 
 
Vierde lid 
Indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en een ander perceel in feitelijk gebruik 
neemt, dan blijft het bepaalde in het tweede en derde lid buiten toepassing. Dit betekent dat een 
tijdsevenredige herleiding van de belastingschuld dan achterwege kan blijven. Deze herleiding zou 
slechts louter om formele redenen plaatsvinden. Een materiële wijziging in de belastingschuld zal 
immers door een verhuizing niet plaatsvinden. Voorwaarde voor toepassing van deze bepaling is 
overigens wel dat de belastingplichtige het ene perceel verlaat en het volgende perceel in feitelijk 
gebruik neemt. Indien een belastingplichtige op enig moment een tweede perceel in feitelijk gebruik 
zou nemen dan vindt het bepaalde in het derde lid geen toepassing, maar wel het bepaalde in het 
tweede lid.  
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Vijfde lid 
Het vijfde lid bepaald een minimumbedrag met betrekking tot de heffing. Indien het belastingbedrag 
minder beloopt dan het in dit artikellid ingevulde bedrag, dan wordt dit bedrag niet geheven. Hier is 
sprake van een efficiencybepaling en is hetzelfde bedrag als in lid drie. 
 
Zesde lid 
Wanneer ná het opleggen van de aanslag de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, is de 
ambtenaar belast met de heffing niet in de gelegenheid geweest om daar bij het vaststellen van de 
aanslag rekening mee te houden. Op de aanvraag zoals die kan worden ingediend, moet worden 
beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking. Dit opent voor de belastingplichtige in voorkomende 
gevallen de volledige fiscale rechtsgang. Hiermee is deze procedure uit het oogpunt van de 
rechtsbescherming van de belastingplichtige met voldoende waarborgen omkleed. Het staat GBLT 
ook vrij om, op grond van eigen gegevens, uit eigener beweging een dergelijke ontheffing te 
verlenen zonder een aanvraag van de belastingplichtige af te wachten. 
 
Artikel 11 Termijn van betaling 
In dit artikel zijn de betalingstermijnen geregeld. In artikel 250 van de Gemeentewet staat dat de 
gemeente in de belastingverordening mogen afwijken van de betalingstermijn van artikel 9 van de 
Invorderingswet 1990. Er is voor gekozen om van de algemene regel van artikel 9 Invorderingswet 
1990 af te wijken.  
 
Eerste lid 
In dit lid is als hoofdregel opgenomen dat de aanslag moet worden betaald in één termijn die vervalt 
twee maanden na de dagtekening van de aanslag. 
 
Tweede lid 
In dit lid is bepaald dat aanslagen die in het desbetreffende belastingjaar zijn opgelegd en waarvoor 
een machtiging is afgegeven om die bij wijze van automatische incasso af te schrijven, gespreid 
mogen worden betaald. Het aantal termijnen is dan gelijk aan het aantal in dat belastingjaar nog 
resterende volle dan wel gedeeltelijke kalendermaanden met een minimum van 2 maandelijkse 
termijnen. 
 
Derde lid 
In het derde lid is een restrictie voor lid 2 opgenomen. Termijnbetalingen via automatische incasso 
moeten tenminste € 5,00 per incassotermijn bedragen. Dit laatste heeft als reden dat er aan deze 
afschrijving kosten zijn verbonden en die kosten moeten in een redelijke verhoudin staan tot het te 
innen bedrag. 
 
Vierde lid 
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing verklaard. 
 
Artikel 12 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT 
In verband met de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 
1996, 333) en de daarop gebaseerde aanpassingswetgeving (Stb. 1997, 510 en 580) komen de 
bevoegdheden die in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet zijn 
toebedeeld aan de Minister van Financiën vanaf 1 januari 1998 toe aan het dagelijks bestuur van 
het waterschap (zie artikel 231, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet). Voor die datum 
kwamen deze formele belastingbevoegdheden toe aan het algemeen bestuur van het waterschap. 
Het betreft het stellen van nadere regels ten aanzien van de volgende bevoegdheden: 
– de verplichting te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet; 
– de mogelijkheid een voorlopige aanslag op te leggen; 
– het berekenen van invorderingsrente. 
 
Deze bevoegdheden waren voor 1 januari 1998 expliciet in de belastingverordening geregeld. 
Artikel 8 is thans in de verordening opgenomen om expliciet aan de belastingplichtige kenbaar te 
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maken dat ook het dagelijks bestuur regels kan stellen met betrekking tot de heffing en de 
invordering van de OZB. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft deze bevoegdheden via de 
gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn neergelegd 
bij het dagelijks bestuur van GBLT (artikel 232, zes lid, van de Gemeentewet).  
 
Artikel 13 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 
Eerste lid 
Als een verordening wordt gewijzigd of een vervangende verordening wordt vastgesteld, verdient 
het aanbeveling eerbiedigende werking aan de oude verordening te geven. Dit houdt in dat de 
verordening die wordt ingetrokken, van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die 
datum van ingang van de heffing van de nieuwe verordening hebben voorgedaan. Voor die 
belastbare feiten blijft heffing dus mogelijk op basis van de oude verordening, ook al is die 
verordening ingetrokken. De opgenomen zinsnede ‘laatstelijk gewijzigd bij raadbesluit van <datum>’ 
moet worden opgenomen als het vaststellen van een ‘basis’ belastingverordening is gevolgd door 
wijzigingsverordeningen. In dat geval moet worden verwezen naar de laatst vastgestelde wijziging. 
Wij merken op dat in de gevallen dat de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
belastingverordening of de wijziging daarvan op grond van artikel 156, tweede lid, aanhef en 
onderdeel h, van de Gemeentewet is overgedragen aan het college van burgemeester en 
wethouders, het woord ‘raadsbesluit’ moet worden vervangen door ‘besluit van het college van 
burgemeester en wethouders’. 
 
Tweede lid 
Algemeen 
De inwerkingtredingsleden gemeentelijke belastingen bestaat in de meeste gevallen uit twee leden. 
Het eerste lid regelt de inwerkingtreding, het tweede lid bepaalt de datum van ingang van de heffing. 
 
Inwerkingtreding 
Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet moeten gemeenten de besluiten tot het vaststellen, 
wijzigen of intrekken van belastingverordeningen bekend maken.  
 
Het niet voldoen aan de bekendmakingsplicht leidt tot onverbindendheid van de 
belastingverordening (HR 31 maart 1993, nr. 28.034, BNB 1993/182, Belastingblad 1993, blz. 274; 
Hoge Raad 10 augustus 1998, nr. 33.632, LJN: AA2624). Een belastingverordening treedt dus pas 
in werking na haar bekendmaking (afgezien van terugwerkende kracht in bijzondere gevallen). In de 
verordening is de inwerkingtreding bepaald direct na de eerste dag na de bekendmaking. Er kan 
ook gekozen worden voor een andere datum of dag. Het noemen van een concrete datum is ook 
mogelijk, maar dan moet de bekendmaking wel plaatsvinden vóór die datum. Een datum van 
inwerkingtreding bevordert de duidelijkheid. Voor de gevallen dat de verordening onverhoopt niet 
zelf in haar inwerkingtreding voorziet, biedt artikel 142 Gemeentewet een vangnet: de 
inwerkingtreding is dan de achtste dag na die van de bekendmaking. 
 
Zeker als een belasting wordt ingevoerd is een reële termijn tussen bekendmaking en 
inwerkintreding van de belastingverordening noodzakelijk om een goede uitvoering daarvan 
mogelijk te maken. De datum van inwerkingtreding moet zodanig worden vastgesteld, dat niet alleen 
de heffings- en invorderingsambtenaar de nodige voorbereidingshandelingen kunnen treffen, maar 
ook de toekomstige belastingplichtigen de gelegenheid hebben om tijdig kennis te nemen van de 
nieuwe verordening. 
 
Bekendmaking 
Bekendmaking geschiedt door plaatsing van de integrale tekst van het besluit tot vaststelling of 
wijziging van de belastingverordening in het gemeenteblad. 
 
De eisen die voor een gemeenteblad gelden, zijn een register en een nummering voor de 
overzichtelijkheid. Gemeentebesturen zijn voor het overige volledig vrij in de wijze waarop zij het 
gemeenteblad vormgeven en uitvoeren en in de frequentie van de verschijning ervan. De editie van 
het gemeenteblad waarin de verordening is geplaatst, moet algemeen verkrijgbaar zijn, dat wil 
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zeggen in het algemeen voor het nemen van inzage en het verkrijgen van een exemplaar of een 
afschrift voor burgers beschikbaar zijn. Dit behoeft niet kosteloos te geschieden. Legesheffing is 
mogelijk ter bestrijding van de kosten voor het maken van een afschrift.  
 
Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven (artikel 139, derde lid, Gemeentewet). Vanaf 1 
januari 2014 moet bekendmaking plaatsvinden in het gemeenteblad en moet dat gemeenteblad 
elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze worden uitgegeven (Wet elektronische 
bekendmaking, Stb. 2008, 551). De Wet elektronische bekendmaking geeft niet alleen de 
mogelijkheid om regelgeving elektronisch bekend te maken, maar zij legt ook de verplichting op om 
doorlopende (‘geconsolideerde’) teksten van verordeningen op het internet beschikbaar te stellen 
(artikel 140 Gemeentewet). Door de beschikbaarstelling van doorlopende teksten van regelgeving 
krijgt de burger niet alleen toegang tot de bekendmaking van nieuwe regels, maar ook tot een 
volledig overzicht van alle op enig moment geldende voorschriften. Er is wat dat betreft een 
belangrijk onderscheid tussen bekendmaking (als voorwaarde voor inwerkingtreding) en andere 
vormen van kennisgeving, waaronder het beschikbaar houden van geconsolideerde teksten, die niet 
van belang zijn voor de inwerkingtreding, maar wel voor de verspreiding en de toegankelijkheid van 
de betrokken teksten. De Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving 
decentrale overheden verplicht provincies, gemeenten en waterschappen de geconsolideerde 
teksten op internet beschikbaar te stellen overeenkomstig het Internetpublicatiemodel Decentrale 
Regelgeving. Dit betekent onder meer dat geconsolideerde regelingen ter beschikking worden 
gesteld aan de door het ministerie van BZK in het leven geroepen Centrale Voorziening voor 
Decentrale Regelgeving (CVDR). 
 
Op grond van artikel 142 van de Gemeentewet treedt het bekend gemaakte besluit in werking met 
ingang van de achtste dag van de bekendmaking, tenzij in de verordening een ander tijdstip is 
aangegeven (vroeger of later). De datum van inwerkingtreding van een belastingverordening mag 
echter niet liggen voor vaststelling en bekendmaking ervan. 
 
Het feit dat de belastingverordening pas in werking treedt na bekendmaking, houdt slechts in dat de 
gemeente vóór dat tijdstip geen belastingaanslagen kan opleggen. De aanslagen kunnen echter wel 
betrekking hebben op de periode vanaf de datum van ingang van de heffing. 
 
Derde lid 
In het derde lid is de datum van ingang van de heffing opgenomen. Artikel 217 van de Gemeentewet 
bepaald dat een belastingverordening een datum van ingang van de heffing moet vermelden. De 
datum van ingang van de heffing geeft aan vanaf welke datum de in de belastingverordening 
genoemde (belastbare) feiten in de heffing worden betrokken. Ook bij het wijzigen van een 
verordening is het nodig om voor de wijzigingsverordening te bepalen vanaf welk moment de 
(gewijzigde) heffing wordt toegepast. 
 
Vierde lid 
Een citeertitel vereenvoudigt de verwijzing naar een bepaalde verordening. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.l  Verordening hondenbelasting 2015 
De raad besluit: 
vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2015 
(Verordening hondenbelasting 2015):  
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
GBLT: het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn te Zwolle. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit 
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Onder de naam ‘hondenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van een 
hond binnen de gemeente. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
1. Belastingplichtig is de houder van een hond. 
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, 

tenzij blijkt dat een ander de houder is. 
3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden 

van een hond door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde 
gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

 
Artikel 4 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet geheven voor honden: 
a. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een 

blind persoon worden gehouden; 
b. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een 

gehandicapt persoon worden gehouden; 
c. die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Honden- en 

kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede 
lid, van genoemd besluit; 

d. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting 
als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welke inrichting is 
opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit; 

 
e. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden. 
 
Artikel 5 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. 
 
Artikel 6 Belastingtarief 
1. De belasting bedraagt per belastingjaar: 

a. Voor een eerste hond € 64,80; 
b. Voor een tweede hond € 109,20; 
c. Voor iedere hond boven het aantal van twee honden € 109,20; 

2. In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in 
kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, € 
285,60 per kennel. 

3. Het tweede lid blijft buiten toepassing als belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde 
belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden, als blijkt dat dit bedrag lager is dan 
het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag. 

 
Artikel 7 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 8 Aangifte hond en afmelden hond 
1. Met betrekking tot de hondenbelasting wordt de uitnodiging tot het doen van aangifte gedaan 

door: 
a. Het uitreiken of toezenden van een aangiftebiljet; 
b. Het uitreiken of toezenden van een aangiftebrief waarin wordt verzocht om aangifte te 

doen op de wijze als bedoeld in het derde lid, onderdeel b. 
2. Op verzoek van degene die op de wijze, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is uitgenodigd tot 

het doen van aangifte, wordt door de ambtenaar belast met heffing een aangiftebiljet als bedoeld 
in het eerste lid, onderdeel a, toegezonden of uitgereikt. 

3. Aangifte wordt gedaan door: 
a. Het inleveren of toezenden van het uitgereikte aangiftebiljet met de eventueel daarbij 

gevraagde bescheiden; 
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b. Het op elektronische wijze toezenden van de door de betreffende programmatuur 
gevraagde gegevens.  

4. Met betrekking tot de hondenbelasting wordt de afmelding van het aantal honden gedaan, door 
de ambtenaar belast met heffing te verzoeken een afmeldingsfomulier toe te zenden of uit te 
reiken. 

5. Afmelden wordt gedaan door: 
a. Het inleveren of toezenden van het uitgereikte afmeldingsformulier met de eventueel 

daarbij gevraagde bescheiden; 
b. Het op elektronische wijze toezenden van de door de betreffende programmatuur 

gevraagde gegevens. 
6. Indien het derde lid, onderdeel b of het vijfde lid, onderdeel b, toepassing vindt, worden de 

eventueel gevraagde bescheiden afzonderlijk ingeleverd of toegezonden. De via de 
programmatuur, bedoeld in het derde lid, onderdeel b of het vijfde lid, onderdeel b, toe te zenden 
dan wel in te leveren gegevens zijn inhoudelijk gelijk aan die welke toegezonden dan wel 
ingeleverd hadden moeten worden als voor de aangifte als bedoeld in het derde lid, onderdeel a 
of vijfde lid, onderdeel a. 

 
Artikel 9 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsevenredigheid 
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij aanvang van 

de belastingplicht.  
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de heffing verschuldigd 

voor zoveel driehonderdvijfenzestigste gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting 
als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle etmalen resteren. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de 
loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel 
driehonderdvijfenzestigste gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat 
jaar, na het einde van belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog 
volle etmalen overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan 
€ 5,00. 

4. Indien de belastingplicht eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar 
vermindert, na dagtekening van de aanslag, kan de belastingplichtige een aanvraag tot 
ontheffing indienen bij de ambtenaar belast met de heffing. 

5. Een aanslag van minder dan € 5,00 wordt niet opgelegd. 
6. Voor de toepassing van het vijfde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde 

aanslagen als één aanslag aangemerkt.  
 
Artikel 11 Termijnen van betaling 
14. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden 

betaald in één termijn die vervalt twee maanden na dagtekening van de aanslag. 
15. Belastingaanslagen waarvan de dagtekening in het desbetreffende belastingjaar ligt en waarvoor 

de belastingplichtige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van 
automatische incasso, dienen te worden betaald in zoveel gelijke maandelijkse termijnen als er 
na de dagtekening van de aanslag nog in het desbetreffende belastingjaar volle dan wel 
gedeeltelijke kalendermaanden resteren, met dien verstande dat het aantal maandelijks 
termijnen niet minder dan twee bedraagt. Voor de overige aanslagen geldt onverkort de in lid 1 
van dit artikel neergelegde hoofdregel. 

16. Op het genoemde in lid 2 van dit artikel geldt als restrictie dat het bedrag per afschrijving op het 
totaalbedrag van het desbetreffende aanslagbiljet niet minder dan € 5,00 bedraagt. 

17. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen. 
 
 
 
Artikel 12 Kwijtschelding 
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Bij de invordering van hondenbelasting wordt alleen kwijtschelding verleend voor het belastingtarief 
voor de eerste hond, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, onderdeel a van deze verordening. 
 
Artikel 13 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT 
Het dagelijks bestuur van GBLT kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de 
invordering van de hondenbelasting. 
 
Artikel 14 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 
5. De ‘Verordening hondenbelasting 2014, van 28 november 2013, wordt ingetrokken met ingang 

van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij 
van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

6. De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 
 
7. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 
8. De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening hondenbelasting 2015. 
 
Toelichting op de Verordening hondenbelasting 2015 
 
A ALGEMEEN 
 
1. Wettelijke basis 
De verordening hondenbelasting is gebaseerd op artikel 226 van de Gemeentewet.  
 
2. Doeltreffendheid en heffingswijze 
De doeltreffendheid van de heffing hangt in belangrijke mate samen met de mogelijkheden die de 
gemeente heeft om de houder van een hond op te sporen. De ervaring leert dat een relatief groot 
aantal houders van honden verzuimt daarvan aangifte te doen bij de gemeente. Dat wordt vooral 
veroorzaakt door de geringe pakkans die vooral in het verleden bleek te bestaan. De gemeenten 
proberen nu gaandeweg de pakkans te vergroten. Enkele methoden die daartoe in de praktijk, al 
dan niet gecombineerd, vaak worden gebruikt zijn: 

a. De toezending van aangiftebiljetten aan hen die vermoedelijk belastingplichtig zijn: 
b. De verzending van folders. In de folder worden burgers geïnformeerd over het feit dat de 

houder van één of meer honden hondenbelasting verschuldigd is. Men wordt gewezen op 
een eventuele aangifteplicht en op wettelijke sancties die staan op een niet-tijdige of onjuiste 
aangifte ten gevolge waarvan in het geheel geen of te weinig belasting wordt geheven. 
Dikwijls wordt bij de folder een inlichtingenformulier gevoegd om de burger alsnog in de 
gelegenheid te stellen de gemeente te informeren dat men houder is van één of meer 
honden. Men is verplicht het inlichtingenformulier in te zenden, omdat artikel 47 van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) bepaalt dat een ieder is gehouden aan 
de inspecteur (lees: de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet 
bedoelde gemeenteambtenaar) de gegevens en inlichtingen te verstrekken die voor de 
belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn. Wordt geen gevolg gegeven aan 
deze actieve inlichtingenplicht dan kan dat leiden tot omkering van de bewijslast in de 
bezwaar- en beroepsprocedure; 

c. Publicaties in de plaatselijke pers dat binnenkort een ‘huis-aan-huis’-controle zal worden 
gehouden; 

d. De aanstelling van hondencontroleurs die periodiek binnen de gemeente een controle 
instellen. In die functie kunnen bijvoorbeeld uitzendkrachten of langdurig werklozen tijdelijk 
worden aangesteld, mits zij door het dagelijks bestuur van GBLT worden benoemd als 
(onbezoldigde) gemeenteambtenaren jegens wie mede de informatieverplichtingen gelden.  

 
Om de doeltreffendheid te vergroten vroeg een gemeente bij een dierenarts gegevens op over de 
houders van honden uit het cliëntenbestand van de dierenarts. Volgens de gemeente was de 
dierenarts verplicht de inlichtingen te verstrekken op grond van het Besluit gegevensvertrekking 
gemeentelijke belastingheffing. Hof Den Haag (2 februari 2006, nr. 06/18, LJN: AV0825) besliste dat 
die verplichting bestaat als een dierenarts zich hoofdzakelijk bezig houdt met de diergeneeskundige 
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behandeling van honden. ‘Hoofdzakelijk’ betekent in de fiscale wetgeving ‘70% of meer’. Nu het 
aantal honden dat de dierenarts behandelde slechts 40% van zijn totale bestand uitmaakt, was 
volgens het Hof de informatieverplichting niet van toepassing en hoefde de dierenarts de gevraagde 
gegevens niet te verstrekken. 
 
3. Kwijtschelding 
Op grond van artikel 255 van de Gemeentewet volgen gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de 
rijksoverheid zoals dat is geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Als gemeenten 
niets regelen geldt deze ministeriële regeling automatisch voor alle gemeentelijke belastingen. 
 
Artikel 255 van de Gemeentewet biedt de mogelijkheid om van de ministeriële regeling af te wijken, 
waarbij de volgende mogelijkheden kunnen worden onderscheiden: 

a. De gemeente verleent voor een belasting geen of gedeeltelijk kwijtschelding. Het hiervoor 
benodigde raadsbesluit is vormvrij zodat deze regeling kan worden vastgelegd in een 
afzonderlijk raadsbesluit of in een bepaling in de belastingverordening  

b. De gemeente wil met betrekking tot een belasting ruimer kwijtschelden dan op basis van de 
ministeriële regeling mogelijk is. Een ruimer kwijtscheldingsbeleid is mogelijk door een hoger 
percentage van de bijstandsuitkering aan te merken als kosten van bestaan.  

 
De Uitvoeringsregeling Invorderingwet 1990 hanteert een percentage van 90% van de 
bijstandsuitkering; 
Gemeenten mogen op grond van artikel 255 van de Gemeentewet en de daarop gebaseerde 
ministeriële regeling de kosten van bestaan op maximaal 100% van de bijstandsuitkering 
vaststellen.  Dit percentage is niet verplicht en kan per belastingsoort verschillen. Het is gemeenten 
(nog) niet toegestaan om op andere wijze invulling te geven aan een ruimer kwijtscheldingsbeleid.  
 
Het hiervoor benodigde raadsbesluit is eveneens vormvrij, zodat deze regeling kan worden 
vastgelegd in een afzonderlijk raadsbesluit of in een bepaling in de belastingverordening. Bij een 
regeling in de belastingverordening beperkt de verruiming zich vanzelfsprekend tot de in de 
betreffende belastingverordening geregelde gemeentelijke belasting. 
 
Verdere verruiming kwijtscheldingmogelijkheden 
Natuurlijke personen die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefenen kunnen in aanmerking 
komen voor kwijtschelding van hun privé belastingschulden. Voorwaarde is dat de raad de 
kwijtschelding voor deze groep heeft opengesteld. In de praktijk gaat het om rioolheffing en 
afvalstoffenheffing.  
 
De voorwaarden waaronder kwijtschelding aan een ondernemer wordt verleend, zijn gelijk aan de 
voorwaarden die voor natuurlijke personen/niet-ondernemers gelden. Dat wil zeggen dat van 
dezelfde betalingscapaciteit en hetzelfde vermogen wordt uitgegaan. 
 
Op het moment dat een ondernemer om kwijtschelding verzoekt, is het netto besteedbare inkomen 
doorgaans nog niet in te schatten. De gemeente zou dit kunnen oplossen door de belanghebbende 
van wie zij vermoedt dat hij voor kwijtschelding in aanmerking komt, te vragen te zijner tijd een 
inkomensverklaring van de Belastingdienst over de betrokken periode te overleggen aan de hand 
waarvan dan definitief op het kwijtscheldingsverzoek kan worden beslist. In de tijd die ligt tussen 
indiening en beslissing kan uitstel van betaling worden verleend. In de praktijk kan er ruime tijd zijn 
gelegen tussen het moment waarop een ondernemer om kwijtschelding verzoekt en het moment 
waarop het netto besteedbare is in te schatten.  
 
Belastingschuldigen die hun onderneming in een rechtspersoon (B.V. of N.V.) hebben 
ondergebracht, zijn in loondienst van hun onderneming. Zij oefenen dus geen bedrijf of zelfstandig 
beroep uit. Mits de vermogens- en inkomenstoets dat toelaten, kunnen ook deze 
belastingschuldigen in aanmerking komen voor kwijtschelding.  
 
Zakelijke belastingschulden 
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Voor zakelijke belastingschulden komen ondernemers uitsluitend voor kwijtschelding in aanmerking 
als de kwijtschelding wordt verleend in het kader van een akkoord met alle schuldeisers en er geen 
redelijke mogelijkheid aanwezig is om een derde aansprakelijk te stellen. Deze omstandigheid zal 
zich over het algemeen alleen voordoen bij een schuldsanering in het kader van uitstel van betaling 
bij een (naderend) faillissement. Daarom kan als hoofdregel gelden dat ondernemers voor zakelijke 
belastingschulden niet in aanmerking komen voor kwijtschelding. Als reden hiervoor wordt wel 
aangedragen dat kwijtschelding voor ondernemers als een verkapte overheidssubsidie kan worden 
gezien die de concurrentiepositie verstoort. 
 
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
GBLT is het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn. Dit 
gemeenschappelijk belastingkantoor is ontstaan uit een fusie tussen Gemeenschappelijk 
Belastingkantoor Rijn Midden (h.o.d.n. Tricijn belastingen) dat gevestigd was te Harderwijk en 
Gemeenschappelijk belastingkantoor Oost Nederland (h.o.d.n. Lococensus) dat gevestigd was te 
Zwolle. Deze beide openbare lichamen waren bij de fusie per 1 januari 2011 nog slechts enkele 
jaren actief. Om de belastingplichtigen niet lastig te vallen met herhaaldelijke naamswijzigingen is 
besloten om de (handels)namen ‘Tricijn belastingen’ en ‘Lococensus’ enkele jaren te handhaven in 
de respectievelijke waterschapsbeheersgebieden waar deze voormalige openbare lichamen actief 
waren. Met ingang van 1 januari 2013 voert GBLT voor enkele gemeenten ook de Wet waardering 
onroerende zaken en de heffing en inning van lokale heffingen uit. Met ingang van 1 januari 2014 
vervalt het gebruik van de (handels)namen ‘Tricijn belastingen’ en ‘Lococensus’. Vanaf dat moment 
wordt de (handels)naam GBLT gebruikt. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit 
Voor de omschrijving van het belastbare feit is aansluiting gezocht bij de tekst van artikel 226 van de 
Gemeentewet. Er wordt een belasting geheven voor het houden van een hond binnen de gemeente. 
 
De hondenbelasting is aangemerkt als directe belasting. Deze aanwijzing is noodzakelijk om 
toepassing van artikel 31 en verder van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) 
betreffende de richtige heffing mogelijk te maken. 
 
Artikel 3 Belastingplichtig 
Eerste lid 
Belastingplichtig is de houder van een hond. Het begrip ‘houder van de hond’ wordt als volgt 
gedefinieerd: ‘houder is degene die een hond bezit, verzorgt of onder toezicht heeft’.  
 
Tweede lid 
Door het tweede lid van artikel 2 wordt als houder aangemerkt, degene die onder welke titel dan ook 
een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is. Het is niet vereist dat de houder 
ook eigenaar is. Wel is noodzakelijk dat de hond duurzaam wordt gehouden. In dit verband is van 
belang een arrest van de Hoge Raad van 23 december 1998, nr. 31.599 (Gemeente Vries, 
Belastingblad 1999, blz. 53) waarin werd beslist dat er sprake is van houderschap indien iemand 
een hond onder zich heeft waarbij sprake is van enige duurzaamheid en gezag. In deze casus was 
de eigenaar van een hondenschool aangeslagen voor de hondenbelasting. De Hoge Raad 
oordeelde dat de omstandigheden dat de hond bij belanghebbende in opleiding is en aan een ander 
in eigendom toebehoort het houderschap niet in de weg staan. In de verwijzingsuitspraak oordeelt 
Hof Arnhem (Hof Arnhem 18 november 1999, nr. 98/04510, Belastingblad 2000, blz. 259) dat de 
eigenaar van de hondenschool de hond diende op te leiden en daardoor (enig) gezag over de hand 
had. Voorts verbleef de hond het grootste deel van het jaar bij de hondenschool. De eigenaar was 
terecht als houder van de hond aangemerkt. Of een hond duurzaam wordt gehouden zal uit de 
feiten en de omstandigheden moeten blijken. Mede in dit verband is in het tweede lid een 
mogelijkheid tot het bieden van tegenbewijs opgenomen. De belanghebbende die op overtuigende 
wijze aantoont dat hij niet degene is die de hond duurzaam onder zich heeft, kan niet als houder van 
een hond worden aangemerkt.  
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Derde lid 
Het komt regelmatig voor dat honden worden gehouden door leden van een huishouden waarbij niet 
steeds bij voorbaat duidelijk is wie als houder van de hond moeten worden aangemerkt. Met name 
in dat soort situaties voorziet het derde lid van artikel 3, welk artikel is gebaseerd op artikel 226, 
derde lid, van de Gemeentewet: de heffingsambtenaar mag een lid van het huishouden aanwijzen 
als houder. Doel hiervan is te voorkomen dat een progressieve tariefstelling wordt ontlopen doordat 
de houder stelt dat steeds een ander lid van het huishouden houder van de hond is.  
 
Wie belastingplichtig is in een keuzesituatie is opgenomen in de dan geldende beleidsregel voor 
aanwijzing belastingplichtige. 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
Uit een oogmerk van billijkheid en/of praktische uitvoerbaarheid van de hondenbelasting is een 
aantal objectieve vrijstellingen opgenomen. De in dit artikel opgenomen vrijstellingen zijn facultatief. 
De gemeente is binnen de grenzen van het gelijkheidsbeginsel dus vrij om naar eigen inzicht de 
vrijstellingen uit te breiden of te beperken. 
 
In de onderdelen a en b zijn vrijstellingen opgenomen voor blindengeleidehonden en geleidehonden 
voor gehandicapten.  
 
De term ‘in hoofdzaak’ betekent in de fiscaliteit: 70% of meer en is aan de desbetreffende 
vrijstellingsbepalingen toegevoegd om te benadrukken dat het in hoofdzaak moet gaan om 
hulphonden. Aan de andere kans is het onredelijk te verwachten dat hulphonden niet ook als 
gezelschapsdier mogen fungeren.  
 
In de onderdelen c en d zijn vrijstellingen opgenomen voor honden in een asiel of voor honden die 
bedrijfsmatig voor verkoop worden aangehouden. Zowel voor het bedrijfsmatig uitoefenen van een 
asiel als het bedrijfsmatig verhandelen van honden stelt het Honden- en kattenbesluit 1999 nadere 
regels. Deze regels komen erop neer dat deze bedrijfsmatige activiteiten alleen kunnen worden 
verricht indien rekening wordt gehouden met de nadere regels voor het houden en verzorgen van 
dieren. In dat kader wordt door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een centraal 
register aangehouden waarin de aanmeldingen van dergelijke bedrijven worden vermeld. Ook 
verstrekt de minister aan deze bedrijven een aanmeldingsbewijs waarin onder andere de N.A.W.-
gegevens van de aanmelder, het tijdstip van aanmelding van de bedrijfsinrichting, het asiel of 
pension, en het registratienummer van de inrichting zijn vermeld. Een beroep op de vrijstellingen 
kan dus worden getoetst aan de inschrijving in het centraal register.  
 
Het Honden- en kattenbesluit 1999 verstaat onder asiel: een perceelsgebonden ruimte of ruimtes 
bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden of katten die zwervend zijn 
aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan. Daaronder valt niet 
een pension. Een pension is een perceelsgebonden ruimte of ruimtes, niet zijnde een asiel, 
bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden of katten. Het staat de gemeente 
overigens wel vrij een pension buiten de heffing te laten, maar daar moet dan een aparte 
vrijstellingsbepaling voor worden opgenomen in de verordening. 
 
Verder kan ook een vrijstelling worden opgenomen voor honden waarvan de houder een geldend 
diploma kan tonen dat is afgegeven door de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging. Deze 
vrijstelling blijkt in de praktijk beperkt tot honden die gehoorzamen naar de bevelen van zijn 
begeleider en waarvoor de houder zich heeft verbonden om hond en begeleider op aanvraag aan 
de politerm, ter beschikking te stellen. Een andere mogelijkheid volgt uit het arrest van de Hoge 
Raad van 21 juni 2000, nr. 33816, LJN: AA6253, BNB 200/272, Belastingblad 2000, blz. 829 
(Hellendoorn). In deze casus had de gemeente in de verordening een vrijstelling opgenomen voor 
honden waarvan de houder buiten bebouwde kom woonachtig was. De Hoge Raad concludeerde 
dat het een gemeente vrij beperkende maatregelen en voorzieningen alleen in de bebouwde kom 
waren getroffen was er sprake van een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor de vrijstelling. 
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Artikel 5 Maatstaf van heffing 
Op grond van artikel 226, tweede lid, van de Gemeentewet wordt de hondenbelasting geheven naar 
het aantal honden. Andere heffingsmaatstaven zijn niet mogelijk. Het aantal honden moet blijken uit 
de door de belastingplichtige gedane aangifte. Welk aangifteformulier door GBLT wordt vastgesteld. 
 
Indien in de loop van het belastingjaar het aantal honden vermindert kan recht op vermindering 
bestaan. Doet deze situatie zich voor ná dagtekening van het aanslagbiljet, dan kan de 
belastingplichtige conform artikel 242 van de Gemeentewet een verzoek tot vermindering indienen 
bij de ambtenaar belast met de heffing. In alle andere gevallen kan de belastingplichtige bezwaar bij 
de ambtenaar belast met de heffing indienen. 
 
Artikel 6 Belastingtarief 
Algemeen 
De hondenbelasting kan worden gezien als een algemene belasting waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan de algemene middelen. Voor de hoogte van de tarieven gelden geen beperkingen. 
 
De hondenbelasting had oorspronkelijk regulering tot doel: het aantal honden beperken in het 
belang van de openbare veiligheid en gezondheid. Het aspect ‘openbare veiligheid en gezondheid’ 
heeft in de loop van de tijd aan betekenis verloren. Gaandeweg is de hondenbelasting tot een meer 
fiscale heffing geworden. Hoewel de belasting juridisch niet als een bestemmingsbelasting, maar als 
een algemene belasting moeten worden gekarakteriseerd, wordt zij beleidsmatig in een aantal 
gevallen verdedigd als een bijdrage in de kosten, die zijn gemoeid met het schoonhouden van 
straten, plantsoenen, pleinen en dergelijke. Op deze wijze wordt uitwerking gegeven aan de 
profijtgedachte. 
 
HR oordeelt in zijn uitspraak van 18 oktober 2013, nr. 13/01116, ECLI:NL:HR:2013:917, dat 
gemeenten niet in strijd handelen met de internationale discriminatieverboden als zij de opbrengst 
van hondenbelasting niet specifiek aanwenden ter bestrijding van de kosten van bevuiling door 
honden.  
 
Eerste lid 
In artikel 6, eerste lid, is gekozen voor een omschrijving waarbij problemen bij het verlenen van 
ontheffing zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Het artikel gaat uit van het aantal honden dat 
wordt gehouden, zonder dat wordt aangegeven welk belastingbedrag voor welke individuele hond 
geldt. De belasting wordt geheven voor een eerste hond, een tweede hond of voor iedere hond 
boven het aantal van twee. Op deze wijze wordt voorkomen dat met de belastingplichtige, die meer 
dan één hond houdt, problemen kunnen ontstaan over de hoogte van de te verlenen ontheffing. Bij 
vermindering van het aantal zal steeds eerst ontheffing moeten worden verleend voor het hoogste 
van toepassing zijnde tarief, er van uitgaande dat sprake is van een progressief tarief. 
 
Tweede lid 
Voor honden gehouden in een kennel, geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied 
in Nederland, is gekozen voor een vast bedrag per kennel, het zogenaamde ‘kenneltarief’, in plaats 
van een tarief gekoppeld aan het aantal honden. Deze keuze is ingegeven uit praktische 
overwegingen, omdat de vaststelling van het juiste aantal honden door sterke fluctuaties lastig kan 
zijn. 
 
Hof Arnhem oordeelde in zijn uitspraak van 15 mei 2000, nr. 98/027, LJN: A6659, dat de gemeente 
een lager kenneltarief mocht hanteren voor een kennel die is geregistreerd bij de Raad van beheer 
op kynologisch gebied in Nederland. 
 
Derde lid 
Het is mogelijk dat in een kennel minder honden worden gehouden dan het aantal waarop het 
kenneltarief is gebaseerd. Om die reden wordt aan de houder van de kennel in het derde lid de 
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mogelijkheid geboden om te bewijzen dat hij minder honden heeft gehouden waarna het lagere 
tarief kan worden toegepast. 
 
Artikel 7 Belastingjaar 
De wet laat de gemeentelijke wetgever de vrijheid in het bepalen van het tijdvak. Er is voor gekozen 
het belastingjaar gelijk te stellen aan het kalenderjaar. Uiteraard zijn belastingtijdvakken van een 
maand, een kwartaal of een half jaar, ook mogelijk. De behoefte aan kortere tijdvakken kan 
bijvoorbeeld bestaan bij gemeenten die de hondenbelasting laten meeliften op de nota’s van een 
nutsbedrijf. 
 
Artikel 8 Aangifte hond en afmelden hond 
Hierin wordt mede bepaald hoe er aangifte van het aantal honden of afmelden van het aantal 
honden moet worden gedaan.  
 
Tevens wordt hier de mogelijkheid geboden om elektronisch aangifte te doen en af te melden. 
 
Artikel 9 Wijze van heffing 
Ingevolge artikel 233 van de Gemeentewet kunnen gemeentelijke belastingen worden geheven bij 
wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of op andere wijze. Het gaat hier om drie 
verschillende heffingstechnieken. Het hangt van de aard en de ingewikkeldheid van de 
desbetreffende belasting af, welke van deze drie heffingstechnieken het meest doelmatig is. Voorts 
kunnen overwegingen uit een oogpunt van perceptiekosten of op grond van het beginsel dat de 
belastingheffing voor de belastingplichtige met de minste pijn moet plaatsvinden, bepalend zijn voor 
de keuze van de te hanteren heffingstechniek. In dit artikellid is bepaald dat de heffing bij wege van 
aanslag wordt geheven. Dit brengt mee dat iedere aanslag hondenbelasting die de ambtenaar 
belast met de heffing oplegt aan de belastingplichtige wordt bekendgemaakt door middel van een 
aanslagbiljet. 
 
Aangifte 
Als bij wege van aanslag wordt geheven, speelt het al dan niet uitreiken van een aangiftebiljet geen 
essentiële rol. Het aangiftebiljet is een hulpmiddel voor het krijgen  
 
informatie. Ook zonder aangiftebiljet kan een aanslag worden opgelegd, namelijk wanneer alle 
gegevens die voor het opleggen van een aanslag van belang zijn, al voorhanden zijn. Toch kan het 
voorkomen dat een gemeente bij de heffing van de belasting gebruik wil maken van 
aangiftebiljetten. 
 
Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsevenredigheid 
Hoewel de hondenbelasting een tijdvakheffing is, ontstaat de materiële belastingschuld door de 
regeling in het eerste lid toch bij het begin van het belastingjaar. Dit heeft als voordeel dat al in het 
belastingjaar zelf aanslagen kunnen worden opgelegd (formalisering van de belastingschuld) en dat 
niet gewacht hoeft te worden tot het heffingsjaar voorbij is. Bij een tijdvakbelasting is het echter niet 
zonder meer mogelijk om een definitieve aanslag gedurende het belastingjaar op te leggen, omdat 
de omvang van de belastingschuld pas na afloop van het belastingjaar bekend is. Zie Hoge Raad, 2 
november 1994, BNB 1995/12, Belastingblad 1994, blz. 819 (precariorechten), Hof Amsterdam, 15 
december 1995, Belastingblad 1996, blz. 331 (liggeld woonschepen), Hof Amsterdam 23 april 1997, 
Belastingblad 1997, blz. 495 (zuiveringsheffing). Uit deze jurisprudentie valt af te leiden dat om een 
definitieve aanslag al in het belastingjaar zelf op te leggen, de verordening in een aantal zaken moet 
voorzien: 

- een regeling op grond waarvan de belastingschuld wordt geacht bij het begin van het 
belastingjaar te ontstaan (artikel 10, eerste lid); 

- een regeling op grond waarvan aanspraak op ontheffing bestaat indien de belastingplicht in 
de loop van het belastingjaar eindigt (artikel 10, leden 2 tot en met 4); 

- een regeling op grond waarvan aanspraak op vermindering bestaat indien de 
heffingsmaatstaf in de loop van het belastingjaar wijzigt (artikel 10, leden 2 tot en met 4). 
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Indien in de verordening dergelijke bepalingen ontbreken, kunnen er wel voorlopige aanslagen 
worden opgelegd. Artikel 13 van de AWR geeft hiertoe de bevoegdheid. 
 
Tweede lid 
In het tweede lid is aangegeven op welke wijze het evenredige deel aan hondenbelasting wordt 
vastgesteld, indien de belastingplicht gedurende het belastingjaar aanvangt. 
 
Derde lid 
Wanneer de belastingplicht eindigt of de heffingsmaatstaf wijzigt, door afname van het aantal 
honden, dan is de heffing eveneens voor een evenredig deel verschuldigd. 
 
Echter ontheffing van minder dan € 5,00 wordt niet verleend. 
 
Vierde lid  
Wanneer ná het opleggen van de aanslag de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt of de 
heffingsmaatstaf wijzigt, door afname van het aantal honden, is de ambtenaar belast met de heffing 
niet in de gelegenheid geweest om daar bij het vaststellen van de aanslag rekening mee te houden. 
Artikel 242 van de Gemeentewet geeft aan op welke wijze de belastingplichtige aanspraak kan 
maken op ontheffing. Op de aanvraag zoals die kan worden ingediend, moet worden beslist bij voor 
bezwaar vatbare beschikking. Dit opent voor de belastingplichtige in voorkomende gevallen de 
volledige fiscale rechtsgang. Hiermee is deze procedure uit het oogpunt van de rechtsbescherming 
van de belastingplichtige met voldoende waarborgen omkleed.  
 
Het staat de ambtenaar belast met de heffing ook vrij om op grond van eigen gegevens uit eigener 
beweging een dergelijke ontheffing te verlenen zonder een aanvraag van de belastingplichtige af te 
wachten. 
 
Vijfde en zesde  lid 
Het vijfde lid bepaald een minimumbedrag met betrekking tot de heffing. Indien het belastingbedrag 
minder beloopt dan het in dit artikellid ingevulde bedrag, dan wordt dit bedrag niet geheven. 
Doelmatigheid van de heffing staat hierbij voorop; de bepaling voorkomt dat aanslagen voor 
betrekkelijk geringe bedragen moeten worden opgelegd. De kosten van de aanslagoplegging 
zouden het bedrag van de belasting in deze gevallen immers al snel kunnen overstijgen. Conform 
artikel 239, eerste lid, van de Gemeentewet, mogen meerdere aanslagen op één aanslagbiljet 
worden verenigd, bijvoorbeeld een aanslag hondenbelasting en een aanslag onroerende-
zaakbelastingen. Voor deze aanslagen geldt het voorgaande voor het totale aanslagbedrag van het 
aanslagbiljet. GBLT heeft besloten om aanslagbiljetten met verenigde aanslagen niet op te leggen 
wanneer het totale aanslagbedrag van het aanslagbiljet minder dan € 5,00 bedraagt. 
 
Artikel 11 Termijnen van betaling 
In dit artikel zijn de betalingstermijnen geregeld. In artikel 250 van de Gemeentewet staat dat de 
gemeente in de belastingverordening mag afwijken van de betalingstermijn van artikel 9 van de 
Invorderingswet 1990. Er is voor gekozen om van de algemene regel van artikel 9 Invorderingswet 
1990 af te wijken.  
 
 
 
Eerste lid 
In dit lid is als hoofdregel opgenomen dat de aanslag moet worden betaald in één termijn die vervalt 
twee maanden na de dagtekening van de aanslag. 
 
Tweede lid 
In dit lid is bepaald dat aanslagen die in het desbetreffende belastingjaar zijn opgelegd en waarvoor 
een machtiging is afgegeven om die bij wijze van automatische incasso af te schrijven, gespreid 
mogen worden betaald. Het aantal termijnen is dan gelijk aan het aantal in dat belastingjaar nog 
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resterende volle dan wel gedeeltelijke kalendermaanden met een minimum van 2 maandelijkse 
termijnen. 
 
Derde lid 
In het derde lid is een restrictie voor lid 2 opgenomen. Termijnbetalingen via automatische incasso 
moeten tenminste € 5,00 per incassotermijn bedragen. Dit laatste heeft als reden dat er aan deze 
afschrijving kosten zijn verbonden en die kosten moeten in een redelijke verhouding staan tot het te 
innen bedrag. 
 
Vierde lid 
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing verklaard. 
 
Artikel 12 Kwijtschelding 
Alleen voor de eerste hond wordt, indien aan de voorwaarden voor kwijtschelding is voldaan, 
kwijtschelding verleend. Voor het laagste belastingtarief.  
 
Artikel 13 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT 
De heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen is mede geregeld in de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in combinatie met de Gemeenschappelijke 
regeling. Op grond van deze wetten kan het dagelijks bestuur van GBLT nadere regels stellen.  
 
Het betreft het stellen van nadere regels ten aanzien van de volgende bevoegdheden: 
– de verplichting te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet; 
– de mogelijkheid een voorlopige aanslag op te leggen; 
– het berekenen van invorderingsrente. 
 
Deze bevoegdheden waren voor 1 januari 1998 expliciet in de belastingverordening geregeld. 
Artikel 13 is thans in de verordening opgenomen om expliciet aan de belastingplichtige kenbaar te 
maken dat ook het dagelijks bestuur van GBLT regels kan stellen met betrekking tot de heffing en 
de invordering van de hondenbelasting. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze 
bevoegdheden via de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor 
Lococensus - Tricijn neergelegd bij het dagelijks bestuur van GBLT (artikel 232, lid 5, van de 
Gemeentewet).  
 
Artikel 14 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 
Eerste lid 
Als een verordening wordt gewijzigd of een vervangende verordening wordt vastgesteld, verdiend 
het aanbeveling eerbiedigende werking aan de oude verordening te geven. Dit houdt in dat de 
verordening die wordt ingetrokken, van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die 
datum van ingang van de heffing van de nieuwe verordening hebben voorgedaan. Voor die 
belastbare feiten blijft heffing dus mogelijk op basis van de oude verordening, ook al is die 
verordening ingetrokken. De opgenomen zinsnede ‘laatstelijk gewijzigd bij raadbesluit van <datum>’ 
moet worden opgenomen als het vaststellen van een ‘basis’ belastingverordening is gevolgd door 
wijzigingsverordeningen. In dat geval moet worden verwezen naar de laatst vastgestelde wijziging 
 
Tweede lid 
Algemeen 
De inwerkingtredingsleden gemeentelijke belastingen bestaat in de meeste gevallen uit twee leden. 
Het eerste lid regelt de inwerkingtreding, het tweede lid bepaalt de datum van ingang van de heffing. 
 
Inwerkingtreding 
Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet moeten gemeenten de besluiten tot het vaststellen, 
wijzigen of intrekken van belastingverordeningen bekend maken. Het niet voldoen aan de 
bekendmakingsplicht leidt tot onverbindendheid van de belastingverordening (HR 31 maart 1993, nr. 
28.034, BNB 1993/182, Belastingblad 1993, blz. 274; Hoge Raad 10 augustus 1998, nr. 33.632, 
LJN: AA2624). Een belastingverordening treedt dus pas in werking na haar bekendmaking (afgezien 
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van terugwerkende kracht in bijzondere gevallen). In de verordening is de inwerkingtreding bepaald 
direct na de eerste dag na de bekendmaking. Er kan ook gekozen worden voor een andere datum 
of dag. Het noemen van een concrete datum is ook mogelijk, maar dan moet de bekendmaking wel 
plaatsvinden vóór die datum. Een datum van inwerkingtreding bevordert de duidelijkheid. Voor de 
gevallen dat de verordening onverhoopt niet zelf in haar inwerkingtreding voorziet, biedt artikel 142 
Gemeentewet een vangnet: de inwerkingtreding is dan de achtste dag na die van de bekendmaking. 
 
Zeker als een belasting wordt ingevoerd is een reële termijn tussen bekendmaking en 
inwerkintreding van de belastingverordening noodzakelijk om een goede uitvoering daarvan 
mogelijk te maken. De datum van inwerkingtreding moet zodanig worden vastgesteld, dat niet alleen 
de heffings- en invorderingsambtenaar de nodige voorbereidingshandelingen kunnen treffen, maar 
ook de toekomstige belastingplichtigen de gelegenheid hebben om tijdig kennis te nemen van de 
nieuwe verordening. 
 
Bekendmaking 
Bekendmaking geschiedt door plaatsing van de integrale tekst van het besluit tot vaststelling of 
wijziging van de belastingverordening in het gemeenteblad. 
De eisen die voor een gemeenteblad gelden, zijn een register en een nummering voor de 
overzichtelijkheid. Gemeentebesturen zijn voor het overige volledig vrij in de wijze waarop zij het 
gemeenteblad vormgeven en uitvoeren en in de frequentie van de verschijning ervan. De editie van 
het gemeenteblad waarin de verordening is geplaatst, moet algemeen verkrijgbaar zijn, dat wil 
zeggen in het algemeen voor het nemen van inzage en het verkrijgen van een exemplaar of een 
afschrift voor burgers beschikbaar zijn. Dit behoeft niet kosteloos te geschieden.  
 
Legesheffing is mogelijk ter bestrijding van de kosten voor het maken van een afschrift.  
 
Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven (artikel 139, derde lid, Gemeentewet). Vanaf 1 
januari 2014 moet bekendmaking plaatsvinden in het gemeenteblad en moet dat gemeenteblad 
elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze worden uitgegeven (Wet elektronische 
bekendmaking, Stb. 2008, 551). De Wet elektronische bekendmaking geeft niet alleen de 
mogelijkheid om regelgeving elektronisch bekend te maken, maar zij legt ook de verplichting op om 
doorlopende (‘geconsolideerde’) teksten van verordeningen op het internet beschikbaar te stellen 
(artikel 140 Gemeentewet). Door de beschikbaarstelling van doorlopende teksten van regelgeving 
krijgt de burger niet alleen toegang tot de bekendmaking van nieuwe regels, maar ook tot een 
volledig overzicht van alle op enig moment geldende voorschriften. Er is wat dat betreft een 
belangrijk onderscheid tussen bekendmaking (als voorwaarde voor inwerkingtreding) en andere 
vormen van kennisgeving, waaronder het beschikbaar houden van geconsolideerde teksten, die niet 
van belang zijn voor de inwerkingtreding, maar wel voor de verspreiding en de toegankelijkheid van 
de betrokken teksten. De Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving 
decentrale overheden verplicht provincies, gemeenten en waterschappen de geconsolideerde 
teksten op internet beschikbaar te stellen overeenkomstig het Internetpublicatiemodel Decentrale 
Regelgeving. Dit betekent onder meer dat geconsolideerde regelingen ter beschikking worden 
gesteld aan de door het ministerie van BZK in het leven geroepen Centrale Voorziening voor 
Decentrale Regelgeving (CVDR). 
 
Op grond van artikel 142 van de Gemeentewet treedt het bekend gemaakte besluit in werking met 
ingang van de achtste dag van de bekendmaking, tenzij in de verordening een ander tijdstip is 
aangegeven (vroeger of later). De datum van inwerkingtreding van een belastingverordening mag 
echter niet liggen voor vaststelling en bekendmaking ervan. 
 
Het feit dat de belastingverordening pas in werking treedt na bekendmaking, houdt slechts in dat de 
gemeente vóór dat tijdstip geen belastingaanslagen kan opleggen. De aanslagen kunnen echter wel 
betrekking hebben op de periode vanaf de datum van ingang van de heffing. 
 
Derde lid 
In het derde lid is de datum van ingang van de heffing opgenomen. Artikel 217 van de Gemeentewet 
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bepaald dat een belastingverordening een datum van ingang van de heffing moet vermelden. De 
datum van ingang van de heffing geeft aan vanaf welke datum de in de belastingverordening 
genoemde (belastbare) feiten in de heffing worden betrokken. Ook bij het wijzigen van een 
verordening is het nodig om voor de wijzigingsverordening te bepalen vanaf welk moment de 
(gewijzigde) heffing wordt toegepast. 
 
Vierde lid 
Een citeertitel vereenvoudigt de verwijzing naar een bepaalde verordening. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.m Verordening forensenbelasting 2015 
De raad besluit: 
vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van een 
forensenbelasting 2015 (Verordening forensenbelasting 2015). 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: 

Een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet. 
2. GBLT: het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn te 

Zwolle. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht 
1. Onder de naam forensenbelasting wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke 

personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerd woning beschikbaar houden. 

2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. 
 
Artikel 3 Vrijstellingen 
Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter 
bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het 
lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van 
zijn hoofdverblijf vertoeft. 
 
Artikel 4 Maatstaf van heffing 
1. De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen zoals 

die voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt voor het tijdvak waarbinnen het 
belastingjaar valt is vastgesteld.  

2. In afwijking van het eerste lid wordt de belasting geheven naar de waarde, indien de 
heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen voor het belastingobject waarvan de 
woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld met toepassing van artikel 16, 
onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken. 

3. Ingeval geen heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen is vastgesteld, wordt de 
belasting berekend naar de waarde. 

4. De vaststelling van de waarde bedoeld in het tweede en het derde lid geschiedt overeenkomstig 
de artikelen 220 tot en met 220d van de Gemeentewet, met dien verstande dat daarbij artikel 16, 
onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken niet wordt toegepast. 

 
Artikel 5 Belastingtarief 
De belasting bedraagt bij een waarde in het economische verkeer van: 
a. € 26.800,00 of minder:     € 129,00; 
b. meer dan € 26.800,00, doch minder dan € 40.200,00: € 146,00; 
c. € 40.200,00 of meer, doch minder dan € 58.000,00:  € 294,00; 
d. € 58.000,00 of meer, doch minder dan € 98.000,00:  € 440,00; 
e. € 98.000,00 of meer:     € 598,00. 
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Artikel 6 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 7 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld 
De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90 dagen in 
het belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2. 
 
Artikel 9 Aanslaggrens  
1. Een aanslag van minder dan € 5,00 wordt niet opgelegd. 
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde 

aanslagen als één aanslag aangemerkt. 
 
Artikel 10 Termijn van betaling 
18. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet de aanslag worden 

betaald in één termijn die vervalt twee maanden na dagtekening van de aanslag. 
19. Belastingaanslagen waarvan de dagtekening in het desbetreffende belastingjaar ligt en 

waarvoor de belastingplichtige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door 
middel van automatische incasso, dienen te worden betaald in zoveel gelijke maandelijkse 
termijnen als er na de dagtekening van de aanslag nog in het desbetreffende belastingjaar volle 
dan wel gedeeltelijke kalendermaanden resteren, met dien verstande dat het aantal 
maandelijkse termijnen niet minder dan twee bedraagt. Voor de overige aanslagen geldt 
onverkort de in lid 1 van dit artikel neergelegde hoofdregel. 

20. Op de in lid 2 van dit artikel geldt als restrictie dat het bedrag per afschrijving op het totaalbedrag 
van het desbetreffende aanslagbiljet niet minder dan € 5,00 bedraagt. 

21. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
 
Artikel 11 Kwijtschelding 
Bij de invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 12 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT 
Het dagelijks bestuur van GBLT kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de 
invordering van de forensenbelasting. 
 
Artikel 13 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel 
1. De ‘Verordening forensenbelasting 2014, van 28 november 2013, wordt ingetrokken met ingang 

van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij 
van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 
4. De verordening wordt aangehaald als “Verordening forensenbelasting 2015”. 
 
Toelichting op de Verordening forensenbelasting 2015 
 

A Algemeen 
1. Wettelijke basis 
De verordening forensenbelasting is gebaseerd op artikel 223 van de Gemeentewet.  
 
Omdat sprake is van een belasting, hoeft er tegenover het heffen van de forensenbelasting geen 
individuele tegenprestatie of kostenpost te staan van de gemeente. Het vereiste van maximaal 
100% kostendekkendheid, zoals dat van toepassing is bij de legesheffing, geldt hier niet. De 
opbrengst vloeit in de algemene middelen en de gemeente kan die aanwenden naar eigen inzicht. 
De forensenbelasting wordt dan ook primair als een algemeen dekkingsmiddel opgevat. 
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Één van de factoren op grond waarvan de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds voor een 
gemeente wordt berekend, is het aantal inwoners. Forensen zijn echter geen inwoner van de 
gemeente waar ze als forens verblijven, maar profiteren wel van de door de gemeente 
aangebrachte en bekostigde voorzieningen. Het ‘gemis’ aan inkomsten kan de gemeente (deels) 
compenseren door het heffen van een forensenbelasting. Deze gedachte als rechtsgrond voor de 
forensenbelasting geldt nog steeds, ook al is de uitkering uit het gemeentefonds gekoppeld aan 
circa 60 kostenveroorzakende factoren binnen de gemeente. Bijvoorbeeld het aantal inwoners, het 
aantal woonruimten, de bodemgesteldheid, wel of geen centrumfunctie, etc.  
 
In dit verband besliste Hof Den Haag (29 augustus 1991, nr. 4055/90, Belastingblad 1993, blz. 218) 
dat de wetsgeschiedenis geen aanwijzing bevat dat de wetgever de hoogte van de 
forensenbelasting belasting afhankelijk heeft willen stellen van de mate waarin de gemeente 
uitkeringen ontvangt die geacht kunnen worden verband te houden met de woonforens en/of diens 
vakantiewoning. De omstandigheid dat het beloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds 
sedert 1984 in toenemende mate wordt bepaald door de maatstaf van de bebouwing en in 
afnemende mate door de maatstaf van het inwonertal, staat de heffing van forensenbelasting dan 
ook niet in de weg. 
 
B Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 begripsomschrijvingen 
Om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van het in de verordening voorkomende begrip 
‘woning’ is een omschrijving opgenomen in artikel 1. Onder woning wordt verstaan een 
gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet. Over de vraag wat moet 
worden verstaan onder een gemeubileerde woning is veel jurisprudentie ontstaan. Van belang zijn 
de bestemming en de geschiktheid voor bewoning. De vraag moet worden beantwoord of de 
gemeubileerde woning op zich zelf beschouwd zowel bestemd als geschikt is om enigszins 
duurzaam voor menselijke bewoning te dienen (HR 19 december 1962, nr. 14 905, BNB 1963/95 en 
Hof Leeuwarden, 16 september 1974, nr. 248/74, BNB 1975/106). Voor het duurzaam dienen voor 
bewoning wordt wel gekeken naar de aanwezige voorzieningen zoals aansluitingen op 
nutsvoorzieningen en riolering, en de aanwezigheid van verwarming, kookgelegenheid en 
wasgelegenheid. Het ontbreken van aantal van deze voorzieningen is echter niet altijd 
doorslaggevend (Hof Arnhem, 16 mei 1989, nr. 5/1989 E II, belastingblad 1989, blz. 418 en Hof 
Amsterdam, 14 juni 1990, nr. 3900/90, belastingblad 1993, blz. 710). 
 
De gemeubileerde woning hoeft geen woning te zijn in de zin van de Woningwet. Een stacaravan 
kan ook een gemeubileerde woning zijn (HR 12 januari 1972, nr. 16 560, BNB 1972/41 en HR 4 
maart 1987, nr. 24 399, BNB 1987/117, Belastingblad 1987, blz. 315). Ook een woonschip kan een 
gemeubileerde woning zijn (HR 2 maart 1994, nr. 29 642, BNB 1994/115, Belastingblad 1994, blz. 
52, Hof Arnhem, 17 juni 1994, nr. 940535, belastingblad 1995, blz. 138, en Hof Leeuwarden, 10 
februari 2006, nr. BK 589/04, Belastingblad 2006, blz. 353). 
 
Er zijn echter ook stacaravans en toercaravans die niet beschikken over de meest elementaire 
voorzieningen voor duurzame bewoning. In dat geval is er geen sprake van een gemeubileerde 
woning in de zin van artikel 223 van de Gemeentewet (Hof ’s-Gravenhage, 23 oktober 1973, nr. 
16/1973, BNB 1974/213, Hof Leeuwarden, 24 december 1982, nr. 1260/81, BNB 1984/149, 
Belastingblad 1984, blz. 199, Hof Amsterdam, 12 maart 1984, nr. 46/33, Belastingblad 1985, blz. 
599, Hof Amsterdam, 21 oktober 1986, nr. 1760/85, belastingblad 1987, blz. 545, Hof Arnhem, 21 
maart  
 
1989, nr. 1492/1988, Belastingblad 1989, blz. 578, Hof ’s-Gravenhage, 11 mei 1989, nr. 4859/87, 
Belastingblad 1989, blz. 619). 
 
Het is niet toegestaan om stacaravans uit doelmatigheidsoverwegingen buiten de heffing te laten. 
Voor het achterhalen van stacaravans die als gemeubileerde woning zijn aan te merken, is 
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weliswaar een omvangrijk onderzoek nodig, maar dit onderzoek is eenmalig. Aan gemeenten staan 
volgens de belastingrechter voldoende middelen ten dienste om de medewerking van 
vakantieparken af te dwingen (verwijzingsprocedure Hof Leeuwarden, 12 augustus 1994, nr. 
240/94, nog niet gepubliceerd, na Hoge Raad, 9 februari 1994, nr. 29 504, Belastingblad 1994, blz. 
373). 
 
Van een gemeubileerde woning, die uitsluitend wordt gebruikt om voor verhuur gereed te maken en 
te houden, kan niet gezegd worden dat deze door de eigenaar beschikbaar wordt gehouden voor 
zich of zijn gezin. Indien echter een gemeubileerde woning weliswaar is bestemd voor verhuur maar 
ook in enige mate door de eigenaar zelf wordt gebruikt, anders dan nodig is om deze voor verhuur 
gereed te maken en te houden, moet worden aangenomen dat die woning door de eigenaar voor 
zich of zijn gezin beschikbaar wordt gehouden voor het gedeelte van het jaar dat eigen gebruik niet 
in verband met verhuur is uitgesloten (HR 24 juli 1995, nr. 30 470, Belastingblad 1995, blz. 518). 
 
Ook het beschikbaar stellen van de woning aan kennissen is gebruik dat zodanig is verbonden met 
de privésfeer dat het is aan te merken als het voor zich beschikbaar houden (Hof Amsterdam, 20 
januari 2003, nr. 02/02853, LJN: AF3407). 
 
Lid 2 van dit artikel legt uit wat GBLT precies is. GBLT is het openbaar lichaam Gemeenschappelijk 
Belastingkantoor Lococensus – Tricijn. Dit gemeenschappelijk belastingkantoor is ontstaan uit een 
fusie tussen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Rijn Midden (h.o.d.n. Tricijn belastingen) dat 
gevestigd was te Harderwijk en Gemeenschappelijk belastingkantoor Oost Nederland (h.o.d.n. 
Lococensus) dat gevestigd was te Zwolle. Deze beide openbare lichamen waren bij de fusie per 1 
januari 2011 nog slechts enkele jaren actief. Om de belastingplichtigen niet lastig te vallen met 
herhaaldelijke naamswijzigingen is besloten om de (handels)namen ‘Tricijn belastingen’ en 
‘Lococensus’ enkele jaren te handhaven in de respectievelijke waterschapsbeheersgebieden waar 
deze voormalige openbare lichamen actief waren. Met ingang van 1 januari 2013 voert GBLT voor 
enkele gemeenten ook de Wet waardering onroerende zaken en de heffing en inning van lokale 
heffingen uit. Met ingang van 1 januari 2014 vervalt het gebruik van de (handels)namen ‘Tricijn 
belastingen’ en ‘Lococensus’. Vanaf dat moment wordt de (handels)naam GBLT gebruikt. 
 
Artikel 2 belastbaar feit en belastingplicht 
Er is zoveel mogelijk aangesloten bij de tekst van artikel 223 van de Gemeentewet. Dat artikel biedt 
de mogelijkheid tot het heffen van een slaapforensenbelasting en een woonforensenbelasting. In de 
verordening heeft alleen de woonforensenbelasting een plaats gekregen. Toch is in deze 
verordening gekozen voor de naam ‘forensenbelasting’. Artikel 223 kent namelijk geen onderscheid 
en bevat alleen het begrip ‘forensenbelasting’. Gemeenten kunnen onroerende gemeubileerde 
woningen zowel in de forensenbelasting als in de onroerende-zaakbelastingen aanslaan. De Hoge 
Raad heeft dit in 2001 bevestigd: er is geen strijd met enige wettelijke bepaling of 
discriminatieverbod als beide heffingen naast elkaar worden geheven (HR 9 november 2001, nr. 
36.111, LJN: AD5329). Ook samenloop met de toeristenbelasting is toegestaan (Hof Arnhem, 22 
oktober 2008, nr. 07/04060, LJN: BG1754), al hebben de meeste gemeente hiervoor wel een anti-
samenloopbepaling in de verordening opgenomen. Zie hiervoor de toelichting bij artikel 3 
Vrijstellingen. 
 
Belastingplichtig kunnen slechts zijn natuurlijke personen die in de gemeente geen hoofdverblijf 
hebben. Of er al dan niet sprake is van het hebben van hoofdverblijf moet worden beoordeeld naar 
de omstandigheden (artikel 223, derde lid, van de Gemeentewet). De inschrijving van de GBA kan 
een omstandigheid zijn, maar doorslaggevend is deze niet (HR 9 mei 1984, nr. 22 3737, BNB 
1984/175, Belastingblad 1984, blz. 371). Zie voor van belang zijnde omstandigheden Hof 
Leeuwarden, 14 mei 2004, nr. 296/03, LJN: AO9762, Belastingblad 2004, blz. 760, Hof Amsterdam, 
2 december 1992, nr. 92/1085, Belastingblad 1993, blz. 342 en Hof ‘s-Gravenhage, 26 februari 
1992, nr. 91/0638, Belastingblad 1992, blz. 492. 
 
Indien de gemeente bij het aanwijzen van degene die voor zich of hun gezin een gemeubileerde 
woning beschikbaar houdt de keuze heeft ,zal het dagelijks bestuur van GBLT, op grond van de 
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algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bij de keuze moeten handelen op basis van een 
beleid.  
 
De beleidsregels moeten bovendien tijdig worden bekendgemaakt, zodat ze voor belastingplichtige 
kenbaar zijn. De in dit verband met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen gewezen 
jurisprudentie, strekt zich blijkens de uitspraak van het Hof Amsterdam van 29 april 1994, nr. 
93/2462, E VII, belastingblad 1994, blz. 543, inzake afvalstoffenheffing, ook uit tot andere 
gemeentelijke belastingen bij welke een keuzesituatie bestaat voor het aanwijzen van een 
belastingplichtige. 
 
Het is noodzakelijk om alle natuurlijke personen die aan het belastbaar feit voldoen in de heffing 
worden betrokken. Dit is een gevolg van het arrest van de Hoge Raad, 4 juli 1989, nr. 26 141, 
Belastingblad 1989, blz. 576. in dat geval kon overigens de woonforensenbelasting niet worden 
geheven. Het Hof had als vaststaand aangemerkt dat de woning slechts op basis van afspraken 
voor de vijf mede-eigenaren zelfstandig en zonder de anderen gebruikt wordt en voorts dat zij niet 
tot hetzelfde gezin behoorden. In die omstandigheden biedt de wet noch de verordening houvast 
voor het in de heffing betrekken van de gezamenlijke eigenaren. Over de beschikbaarheid van de 
woning voor de vijf eigenaren koos overigens het Hof bij gebreke van duidelijkheid daarover 
waarschijnlijk voor een rekeningkundige uitleg. Dit betekent dat bij mede-eigendom van meer dan 
vier eigenaren nagegaan zal moeten worden hoe de desbetreffende overeenkomst luidt om te 
constateren of een belastbaar feit plaats gevonden.  
 
Uit doelmatigheidsoverwegingen kan de gemeente bepaalde categorieën gemeubileerde woningen 
buiten de heffing laten (HR 9 februari 1994, nr. 29 504, BNB 1994/109, Belastingblad 1994, blz. 
219). 
 
Artikel 3 Vrijstellingen 
Het betreft hier de verplichte vrijstellingen zoals die in het tweede lid van artikel 223 van de 
Gemeentewet is opgenomen. 
 
Artikel 4 Maatstaf van heffing 
De heffingsmaatstaf wordt overgenomen zoals deze is vastgesteld voor de onroerende-
zaakbelastingen. Dat impliceert dat de heffingsmaatstaf betrekking heeft op de woning en alle 
daarbij behorende gebouwde en ongebouwde eigendommen. De heffingsmaatstaf wordt immers 
vastgesteld met inachtneming van de objectafbakeningsregels van artikel 16 Wet WOZ. 
 
Door wijzing van de objectafbakening van recreatieterreinen per 1 januari 2005 zal voor een aantal 
recreatiewoningen geen afzonderlijke WOZ-waarde meer worden vastgesteld. Het tweede lid van dit 
artikel regelt dat als een recreatieterrein ingevolge artikel 16, onderdeel e, van de Wet WOZ, als één 
geheel wordt gewaardeerd, de heffingsmaatstaf voor de afzonderlijke woningen voor de 
forensenbelasting de waarde is. Het vierde lid zorgt er voor dat de waarde in het economische 
verkeer wordt gehanteerd en dat het belastingobject voor de forensenbelasting wordt afgebakend 
met inachtneming van alleen artikel 16, onderdeel a tot en met d en f van de Wet WOZ en 
onderdeel e buiten beschouwing blijft. 
 
Nu het mogelijk is dat bepaalde gemeubileerde woningen voor de forensenbelasting niet onroerend 
zijn, moet daarvoor een aparte bepaling worden opgenomen. Deze heeft een plaats gekregen in het 
derde lid. Overigens kunnen gemeenten vanaf de inwerkingtreding van de Wet materiële 
belastingbepalingen (1 januari 1995) ook belastingen heffen op roerende woon- en bedrijfsruimten 
(artikel 221 van de Gemeentewet). Ook bij deze belastingen is de heffingsmaatstaf de waarde. Heft 
de gemeente deze belastingen dan wordt ook voor (een deel van) de roerende gemeubileerde 
woningen een heffingsmaatstaf vastgesteld. De leden 1 en 2 van mogelijkheid 3 kunnen dan na 
‘onroerende-zaakbelastingen’ worden aangevuld met ‘of de belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten’. In het vierde lid is verankerd dat bij de toepassing van het tweede en derde lid de 
objectafbakening en waardering dienen te geschieden overeenkomstig de regels zoals die voor de 
onroerende-zaakbelastingen gelden, met uitzondering van de woningen die deel uitmaken van een 
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recreatieterrein dat als één geheel is gewaardeerd. Voor die woningen gelden dus nog de 
objectafbakeningsregels van voor 1 januari 2005. Voor roerende woningen dienen de regels op 
overeenkomstige wijze te worden toegepast. Aan de hoogte van de tarieven zijn geen beperkingen 
gesteld. Natuurlijk zijn er talloze andere mogelijkheden denkbaar. (zie hof Leeuwarden, 22 juni 
2001, nr. 99/30204, LJN: AB2299, Borger-Odoorn). Door het waardeklassenstelsel zoals dat hier 
wordt gehanteerd, wordt een eenvoudige differentiatie in het tarief bereikt. Met ingang van 2005 is 
de objectafbakening van recreatieterreinen gewijzigd. Hierdoor wordt de waarde van veel caravans 
en recreatiewoningen niet apart voor de uitvoering van de Wet WOZ vastgesteld. Om te voorkomen 
dat hierdoor de  
 
recreatiewoningen uitgebreid gewaardeerd moeten worden voor de forensenbelasting, zou gekozen 
kunnen worden voor een grovere waardestaffel.  
 
Artikel 5 Belastingtarief 
De forensenbelasting is geen bestemmingsheffing. Aan de hoogte van de tarieven zijn geen 
beperkingen gesteld. Natuurlijk zijn er talloze andere mogelijkheden denkbaar. (zie Hof 
Leeuwarden, 22 juni 2001, nr. 99/30204, LJN: AB2299, Borger-Odoorn). Door het 
waardeklassenstelsel zoals dat hier wordt gehanteerd, wordt een eenvoudige differentiatie in het 
tarief bereikt. 
 
Artikel 6 Belastingjaar 
In artikel 6 is bepaald dat het belastingjaar gelijk loopt met het kalenderjaar.  
 
Artikel 7 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld 
Ontstaan van de belastingschuld in dit artikel is geregeld dat de belastingschuld ontstaat indien in 
de loop van het belastingtijdvak de gemeubileerde woning 90 dagen beschikbaar is gehouden. 
Inmiddels zijn er verschillende hofuitspraken (Zie Hof Den Haag, 26 januari 2005, nr. 03/00589, 
LJN: AS4338, Veere en Hof Arnhem, 7 februari 2002, nr. 00/00590m LJN: AE0504) waarin wordt 
geconcludeerd dat de vraag of het belastbaar feit voor de forensenbelasting zich heeft voorgedaan, 
pas na afloop van het kalenderjaar kan worden beantwoord. Een definitieve aanslag 
forensenbelasting kan als er geen bepaling over het ontstaan van de belastingschuld in de 
verordening is opgenomen, pas na afloop van het belastingjaar worden opgelegd. In deze 
uitspraken was in de verordening forensenbelasting geen bepaling opgenomen op grond waarvan 
de belastingschuld geacht kan worden te zijn ontstaan vóór de afloop van het belastingjaar. Er 
behoeft niet te worden gewacht met het opleggen van de aanslag tot het einde van het kalenderjaar. 
Indien in de loop van het belastingtijdvak de 90 dagen reeds zijn ‘volgemaakt’ staat op dat moment 
de belastingschuld vast. In de voornoemde uitspraak van het Hof Arnhem geeft het Hof aan dat in 
de verordening forensenbelasting kan worden bepaald dat de belastingschuld eerder ontstaat dan 
na afloop van het belastingtijdvak. Bij de uitvoering van deze bepaling moet uiteraard wel rekening 
te houden met omstandigheden zoals de sluiting van een camping. Als een camping pas vanaf 
maart weer opent, gaat vanaf dat moment het ’90-dagen criterium’ lopen. 
 
Artikel 9 Aanslaggrens 
Is een efficiencybepaling. 
 
Artikel 10 Termijn van betaling 
In dit artikel zijn de betalingstermijnen geregeld. In artikel 250 van de Gemeentewet staat dat de 
gemeente in de belastverordening mogen afwijken van de betalingstermijn van artikel 9 van de 
Invorderingswet 1990. Er is voor gekozen om van de algemene regel van artikel 9 Invorderingswet 
1990 af te wijken. Op grond van dat artikel is een aanslag invorderbaar twee maanden na 
dagtekening van het aanslagbiljet. 
 
Eerste lid 



 - 65 - 
 

 
 

65 

In dit lid is als hoofdregel opgenomen dat de aanslag moet worden betaald in één termijn die vervalt 
twee maanden na de dagtekening van de aanslag. 
 
Tweede lid 
In dit lid is bepaald dat aanslagen die in het desbetreffende belastingjaar zijn opgelegd en waarvoor 
een machtiging is afgegeven om die bij wijze van automatische incasso af te schrijven, gespreid 
mogen worden betaald. Het aantal termijnen is dan gelijk aan het aantal in dat belastingjaar nog 
resterende volle dan wel gedeeltelijke kalendermaanden met een minimum van 2 maandelijkse 
termijnen. 
 
Derde lid 
In het derde lid is een restrictie voor lid 2 opgenomen. Termijnbetalingen via automatische incasso 
moeten tenminste € 5,00 per incassotermijn bedragen. Dit laatste heeft als reden dat er aan deze 
afschrijving kosten zijn verbonden en die kosten moeten in een redelijke verhouding staan tot het te 
innen bedrag. 
 
Vierde lid 
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing verklaard. 
 
Artikel 12 Nadere regels door het dagelijks bestuur van GBLT 
De heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen is mede geregeld in de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in combinatie met de Gemeenschappelijke 
regeling. Op grond van deze wetten kan het dagelijks bestuur van GBLT nadere regels stellen.  
 
Het betreft het stellen van nadere regels ten aanzien van de volgende bevoegdheden: 
– de verplichting te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet; 
– de mogelijkheid een voorlopige aanslag op te leggen; 
– het berekenen van invorderingsrente. 
 
Deze bevoegdheden waren voor 1 januari 1998 expliciet in de belastingverordening geregeld. 
Artikel 12 is thans in de verordening opgenomen om expliciet aan de belastingplichtige kenbaar te 
maken dat ook het dagelijks bestuur van GBLT regels kan stellen met betrekking tot de heffing en 
de invordering van de forensenbelasting. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze 
bevoegdheden via de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor 
Lococensus - Tricijn neergelegd bij het dagelijks bestuur van GBLT (artikel 232, lid vijf, van de 
Gemeentewet).  
 
Artikel 13 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel 
Eerste lid 
Als een verordening wordt gewijzigd of een vervangende verordening wordt vastgesteld, verdient 
het aanbeveling eerbiedigende werking aan de oude verordening te geven. Dit houdt in dat de 
verordening die wordt ingetrokken, van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die 
datum van ingang van de heffing van de nieuwe verordening hebben voorgedaan. Voor die 
belastbare feiten blijft heffing dus mogelijk op basis van de oude verordening, ook al is die 
verordening ingetrokken. De opgenomen zinsnede ‘laatstelijk gewijzigd bij raadbesluit van <datum> 
moet worden opgenomen als het vaststellen van een ‘basis’ belastingverordening is gevolgd door 
wijzigingsverordeningen. In dat geval moet worden verwezen naar de laatst vastgestelde wijziging. 
Wij merken op dat in de gevallen dat de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
belastingverordening of de wijziging daarvan op grond van artikel 156, tweede lid, aanhef en 
onderdeel h, van de Gemeentewet is overgedragen aan het college van burgemeester en 
wethouders, het woord ‘raadsbesluit’ moet worden vervangen door ‘besluit van het college van 
burgemeester en wethouders’. 
 
Tweede lid 
Algemeen 
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De inwerkingtredingsleden gemeentelijke belastingen bestaat in de meeste gevallen uit twee leden. 
Het eerste lid regelt de inwerkingtreding, het tweede lid bepaalt de datum van ingang van de heffing. 
 
Inwerkingtreding 
Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet moeten gemeenten de besluiten tot het vaststellen, 
wijzigen of intrekken van belastingverordeningen bekend maken. Het niet voldoen aan de 
bekendmakingsplicht leidt tot onverbindendheid van de belastingverordening (HR 31 maart 1993, nr. 
28.034, BNB 1993/182, Belastingblad 1993, blz. 274; Hoge Raad 10 augustus 1998, nr. 33.632, 
LJN: AA2624). Een belastingverordening treedt dus pas in werking na haar bekendmaking (afgezien 
van terugwerkende kracht in bijzondere gevallen). In de verordening is de inwerkingtreding bepaald 
direct na de eerste dag na de bekendmaking. Er kan ook gekozen worden voor een andere datum 
of dag. Het noemen van een concrete datum is ook mogelijk, maar dan moet de bekendmaking wel 
plaatsvinden vóór die datum. Een datum van inwerkingtreding bevordert de duidelijkheid. Voor de 
gevallen dat de verordening onverhoopt niet zelf in haar inwerkingtreding voorziet, biedt artikel 142 
Gemeentewet een vangnet: de inwerkingtreding is dan de achtste dag na die van de bekendmaking. 
 
Zeker als een belasting wordt ingevoerd is een reële termijn tussen bekendmaking en 
inwerkintreding van de belastingverordening noodzakelijk om een goede uitvoering daarvan 
mogelijk te maken. De datum van inwerkingtreding moet zodanig worden vastgesteld, dat niet alleen 
de heffings- en invorderingsambtenaar de nodige voorbereidingshandelingen kunnen treffen, maar 
ook de toekomstige belastingplichtigen de gelegenheid hebben om tijdig kennis te nemen van de 
nieuwe verordening. 
 
Bekendmaking 
 
Bekendmaking geschiedt door plaatsing van de integrale tekst van het besluit tot vaststelling of 
wijziging van de belastingverordening in het gemeenteblad. 
 
De eisen die voor een gemeenteblad gelden, zijn een register en een nummering voor de 
overzichtelijkheid. Gemeentebesturen zijn voor het overige volledig vrij in de wijze waarop zij het 
gemeenteblad vormgeven en uitvoeren en in de frequentie van de verschijning ervan. De editie van 
het gemeenteblad waarin de verordening is geplaatst, moet algemeen verkrijgbaar zijn, dat wil 
zeggen in het algemeen voor het nemen van inzage en het verkrijgen van een exemplaar of een 
afschrift voor burgers beschikbaar zijn. Dit behoeft niet kosteloos te geschieden. Legesheffing is 
mogelijk ter bestrijding van de kosten voor het maken van een afschrift.  
 
Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven (artikel 139, derde lid, Gemeentewet). Vanaf 1 
januari 2014 moet bekendmaking plaatsvinden in het gemeenteblad en moet dat gemeenteblad 
elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze worden uitgegeven (Wet elektronische 
bekendmaking, Stb. 2008, 551). De Wet elektronische bekendmaking geeft niet alleen de 
mogelijkheid om regelgeving elektronisch bekend te maken, maar zij legt ook de verplichting op om 
doorlopende (‘geconsolideerde’) teksten van verordeningen op het internet beschikbaar te stellen 
(artikel 140 Gemeentewet). Door de beschikbaarstelling van doorlopende teksten van regelgeving 
krijgt de burger niet alleen toegang tot de bekendmaking van nieuwe regels, maar ook tot een 
volledig overzicht van alle op enig moment geldende voorschriften. Er is wat dat betreft een 
belangrijk onderscheid tussen bekendmaking (als voorwaarde voor inwerkingtreding) en andere 
vormen van kennisgeving, waaronder het beschikbaar houden van geconsolideerde teksten, die niet 
van belang zijn voor de inwerkingtreding, maar wel voor de verspreiding en de toegankelijkheid van 
de betrokken teksten. De Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving 
decentrale overheden verplicht provincies, gemeenten en waterschappen de geconsolideerde 
teksten op internet beschikbaar te stellen overeenkomstig het Internetpublicatiemodel Decentrale 
Regelgeving. Dit betekent onder meer dat geconsolideerde regelingen ter beschikking worden 
gesteld aan de door het ministerie van BZK in het leven geroepen Centrale Voorziening voor 
Decentrale Regelgeving (CVDR). 
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Op grond van artikel 142 van de Gemeentewet treedt het bekend gemaakte besluit in werking met 
ingang van de achtste dag van de bekendmaking, tenzij in de verordening een ander tijdstip is 
aangegeven (vroeger of later). De datum van inwerkingtreding van een belastingverordening mag 
echter niet liggen voor vaststelling en bekendmaking ervan. 
 
Het feit dat de belastingverordening pas in werking treedt na bekendmaking, houdt slechts in dat de 
gemeente vóór dat tijdstip geen belastingaanslagen kan opleggen. De aanslagen kunnen echter wel 
betrekking hebben op de periode vanaf de datum van ingang van de heffing. 
 
Derde lid 
In het derde lid is de datum van ingang van de heffing opgenomen. Artikel 217 van de Gemeentewet 
bepaald dat een belastingverordening een datum van ingang van de heffing moet vermelden. De 
datum van ingang van de heffing geeft aan vanaf welke datum de in de belastingverordening 
genoemde (belastbare) feiten in de heffing worden betrokken. Ook bij het wijzigen van een 
verordening is het nodig om voor de wijzigingsverordening te bepalen vanaf welk moment de 
(gewijzigde) heffing wordt toegepast. 
 
Vierde lid 
Een citeertitel vereenvoudigt de verwijzing naar een bepaalde verordening. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.n      Verordening afvalstoffenheffing 2015 
De raad besluit: 
vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2015 
(Verordening afvalstoffenheffing 2015) 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken 

in de zin van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 
2. GBLT: het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn te Zwolle. 
 
Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit 
1. Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in 

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. 
2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt 

naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten 
aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een 
verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

 
Artikel 3 Belastingplicht 
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al 
dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een 
perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een 
verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 
 
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven van de bij deze verordening 
behorende tarieventabel. 
 
Artikel 5 Belastingjaar 
Met betrekking tot de belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende 
tarieventabel die wordt geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 6 Wijze van heffing 
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1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt 
geheven bij wege van aanslag. 

2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt 
geheven door middel van een mondelinge en dan wel een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking 
van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.  

 
Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1.De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel is 
verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de 
belastingplicht. 
2.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in 
hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel verschuldigd voor zoveel 
driehonderdvijfenzestigste deel van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de 
aanvang van de belastingplicht, nog volle etmalen overblijven.  
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op 

ontheffing voor de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende 
tarieventabel, voor zoveel driehonderdvijfenzestigste deel van de voor dat jaar verschuldigde 
belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle etmalen overblijven, 
tenzij het bedrag van de ontheffing minder dan € 5,00. 

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 
gemeente verhuist en aldaar een ander perceel feitelijk in gebruik neemt. 

5. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt 
niet geheven, indien het totale belastingbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde 
aanslagen, minder dan € 5,00 bedraagt 

6. Indien de belastingplicht is beëindigd na de dagtekening van de aanslag, kan de 
belastingplichtige een aanvraag tot ontheffing indienen bij de ambtenaar belast met de heffing. 

7. De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel is 
verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening. 

 
Artikel 8 Termijnen van betaling 
1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet de op grond van artikel 6, 
eerste lid, bedoelde belasting worden betaald in één termijn die vervalt twee maanden na 
dagtekening van de aanslag. 
2.Belastingaanslagen op grond van artikel 6, eerste lid, bedoelde belasting, waarvan de 
dagtekening in het desbetreffende belastingjaar ligt en waarvoor de belastingplichtige een 
machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van automatische incasso, dienen 
te worden betaald in zoveel gelijke maandelijkse termijnen als er na de dagtekening van de aanslag 
nog in het desbetreffende belastingjaar volle dan wel gedeeltelijke kalendermaanden resteren, met 
dien verstande dat het aantal maandelijkse termijnen niet minder dan twee bedraagt. Voor de 
overige aanslagen geldt onverkort de in lid 1 van dit artikel neergelegde hoofdregel. 
3.Op de in lid 2 van dit artikel geldt als restrictie dat het bedrag per afschrijving op het totaalbedrag 
van het desbetreffende aanslagbiljet niet minder dan € 5,00 bedraagt. 
4.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet de belasting worden 
betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6, tweede lid: 

a. Mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b. Schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel 

ingeval van toezending daarvan binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving. 
5.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
 
Artikel 9 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt alleen kwijtschelding verleend voor het tarief 
zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel. 
 
Artikel 10 Nadere regels 
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- Ten aanzien van hoofdstuk 1 van de tarieventabel kan het dagelijks bestuur van GBLT nadere 
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen. 

- Ten aanzien van hoofdstuk 2 van de tarieventabel kan het college van burgemeester en 
wethouders nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de 
reinigingsheffingen. 

 
Artikel 11 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 
1.De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2014, van 28 november 2013, wordt ingetrokken met ingang 
van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op belastbare feiten die zich door die datum hebben voorgedaan. 
2.De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 
3.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 
4.De verordening wordt aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing 2015’. 
 
Tarieventabel bij de Verordening afvalstoffenheffing 2015 
 
A ALGEMEEN 
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is. 
 
Hoofdstuk 1. Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing 
1.1   De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar gelegen binnen de bebouwde kom € € 

241,20. 
1.2   De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar gelegen buiten de bebouwde kom 

€ 213,60. 
  
Hoofdstuk 2.  Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 
2.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag 
inzamelen van normale grove huishoudelijke afvalstoffen niet zijnde puin en grond per aanvraag per 
kubieke meter of gedeelte daarvan € 25,00 met een maximum van vier kubieke meter per keer. 
2.2. Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 is geen belasting verschuldigd voor het in één 
kalenderjaar bij de gemeentelijke milieustraat achterlaten van ten hoogste 300 kilogram van een 
perceel afkomstige grove huishoudelijke afvalstoffen. 
2.3. Indien meer wordt aangeboden dan in onderdeel 2.2.bedoeld, bedraagt de belasting: 
 

Afvalfractie 
prijs per 
kilogram 

KGA gratis 

Bruin- en witgoed gratis 

Asbest gratis 

Papier / karton gratis 

Bakolie / frituurvet gratis 

Verpakkingsglas gratis 

Metaal gratis 

Textiel gratis 

Autobanden zonder velg 
(maximaal 4 stuks) 

gratis  

Zakken huishoudelijk kunststof verpakkingsmateriaal, flessen en flacons enz. 
tussen de inzameldagen door 

gratis 

Vlak glas € 0,09 

PVC € 0,09 

Gips € 0,09 

Kunststoffen (anders dan huishoudelijke kunststoffen) € 0,09 

Dakleer € 0,09 

Grof huishoudelijk afval € 0,09 
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Bielzen € 0,09 

Hout € 0,09 

Groenafval € 0,03 

Puin € 0,03 

Grond 
 

€ 0,03 

2.3 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag 
inzamelen van groenafval van normaal tuinonderhoud tijdens de zogenoemde takkenroute in 
Biddinghuizen en Swifterbant in het voor- en naseizoen € 5,00 per kubieke meter met een maximum 
van twee kubieke meter per perceel met een maximum van twee keer per perceel per jaar. 
 
Behoort bij raadsbesluit van 27 november 2014. 
 
Toelichting bij de Verordening afvalstoffenheffing 2015 
 
Wijziging artikel 15.33 Wet milieubeheer 
 
Artikel 15.33 van de Wet milieubeheer wordt met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd om problemen 
met de heffing van afvalstoffen, die zich vooral bij kamerbewoning voordoen, op te lossen (wet van 
17 maart 2011, Stb. 183). 
 
In artikel 15.33 van de Wet milieubeheer verdwijnt het begrip ‘feitelijk’, waardoor degene in de 
heffing wordt betrokken die geen gebruik maakt van het perceel, maar delen van het perceel in 
gebruik geeft aan anderen. Dat is op grond van de huidige wetgeving niet mogelijk omdat de Hoge 
Raad in het Tegelen-arrest (Hoge Raad 23 mei 1990, nr. 26328, BNB 1990/239, Belastingblad 
1990, blz. 470) heeft gesteld dat degene die een deel van een perceel in gebruik heeft gegeven, 
alleen in de heffing kan worden betrokken als hij zelf ook een deel van het perceel gebruikt. In lid 2 
van het voorgestelde artikel 15.33 van de Wet milieubeheer wordt een aantal situaties beschreven 
waarin een gebruiker als zodanig wordt aangewezen.  
 
Door in de verordening het begrip ‘gebruik maken’ te omschrijven als gebruik maken in de zin van 
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer is de belastingplicht in de verordening altijd in 
overeenstemming met de wet.  
 
In de artikelsgewijze toelichting is de jurisprudentie over ‘feitelijk gebruik’ vooralsnog gehandhaafd. 
 
A ALGEMEEN 
 
1 Wettelijke basis 
De verordening reinigingsheffingen is gebaseerd op de tekst van de Gemeentewet en van de Wet 
milieubeheer.  
 
Wijzigingen van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer 
De Wet van 17 maart 2011, Stb. 183 wijzigt artikel 15.33 van de Wet milieubeheer om problemen 
met de heffing van afvalstoffen, die zich vooral bij kamerbewoning voordoen, op te lossen, als volgt: 

1. In het eerste lid vervalt ‘feitelijk’. 
2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, wordt een nieuw 

tweede lid ingevoegd, luidende: 
2. Voor de toepassing van het eerste lid, wordt: 
a. gebruikmaken van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als 
gebruikmaken door het door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet 
bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden; 
b. gebruikmaken door degene aan wie een deel van een perceel in gebruik is gegeven, 
aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven, met dien 
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verstande dat degene die het deel in gebruik heeft gegeven, bevoegd is de heffing als zodanig te 
verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven; 
c. het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruikmaken 
door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld, met dien verstande dat degene die het 
perceel ter beschikking heeft gesteld, bevoegd is de heffing als zodanig te verhalen op degene aan 
wie het perceel ter beschikking is gesteld. 
 
De wetswijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. 
 
Voor 2011 gaat de verordening uit van feitelijk gebruik maken. De verhuurder kan bij kamerverhuur 
alleen in de heffing worden betrokken als hij zelf gebruik maakt van het perceel (HR 23 mei 1990, 
nr. 26328, BNB 1990/239, Belastingblad 1990, blz. 470 (Tegelen)). Vanaf 2012 gaat de verordening 
uit van gebruik maken, dus zonder het begrip ‘feitelijke’. De verhuurder van onzelfstandige delen 
moet vanaf 2012 in de heffing worden betrokken zonder dat hij het perceel zelf feitelijk gebruikt. De 
verhuurder kan de belasting verhalen op de huurders die een deel in gebruik hebben. 
 
2 Opzet 
Deze verordening bevat één heffing: de afvalstoffenheffing. Echter de afvalstoffenheffing heeft veel 
verwantschap met de reinigingsrechten, daarom wordt hier ook aandacht besteed aan de 
reinigingsrechten. 
 
Van de verordening maakt een tarieventabel deel uit. De reden waarom voor een tarieventabel is 
gekozen is gelegen in het feit dat de diensten waarvoor een gemeente reinigingsheffingen heft, per 
gemeente aanmerkelijk in aantal en in soort kunnen verschillen. Door middel van een tarieventabel 
is het voor individuele gemeenten eenvoudiger om de verordeningen aan te passen aan de 
plaatselijke omstandigheden.  
 
3 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
 
3.1 Karakter afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
De afvalstoffenheffing is gebaseerd op het bepaalde in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. De 
reinigingsrechten zijn gebaseerd op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a 
en b, van de Gemeentewet. Deze rechten worden wel aangeduid als respectievelijk 
‘gebruiksretributies’ en ‘genotsretributies’. Het karakter van de reinigingsrechten is daarmee 
wezenlijk anders dan het karakter van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing kan in beginsel 
als een belasting worden beschouwd. Tegenover de heffing staat niet een individueel aanwijsbare 
prestatie van de overheid in de vorm van het werkelijk meenemen van huishoudelijke afvalstoffen, 
doch een nakoming van de wettelijke inzamelverplichting bij het desbetreffende perceel door de 
gemeente. Dit leidt ertoe dat indien de inzamelplicht bij een bepaald perceel door de gemeente niet 
wordt nagekomen, de gemeente ter zake van het gebruik van dat perceel geen afvalstoffenheffing 
kan heffen (HR 2 januari 1985, nr. 22 664, Belastingblad 1985, blz. 161 (Epe)). Bij de 
reinigingsrechten is echter wel sprake van een individueel aanwijsbare prestatie van de gemeente in 
de vorm van het daadwerkelijk meenemen van huishoudelijke afvalstoffen. Indien komt vast te staan 
dat de belastingplichtige geen gebruik maakt van de gemeentelijke inzameldienst, dan is geen 
reinigingsrecht verschuldigd. Uit een arrest van de Hoge Raad van 18 december 1996 kan worden 
afgeleid dat de bewijslast bij belanghebbende ligt (HR 18 december 1996, nr. 31032, Belastingblad 
1997, blz. 174, BNB 1997/59). De gemeente is ingevolge de Wet milieubeheer verplicht om een 
afvalstoffenverordening vast te stellen. In die verordening dient te worden vermeld op welke wijze 
huishoudelijke afvalstoffen worden overgedragen respectievelijk ter inzameling worden 
aangeboden. 
 
3.2 Huishoudelijke afvalstoffen 
Ingevolge de strekking van de Wet milieubeheer behoren tot de huishoudelijke afvalstoffen alle 
afvalstoffen die afkomstig zijn uit een particuliere huishouding. Dit betekent dat de kosten van het 
beheer van deze afvalstoffen kunnen worden doorberekend in de afvalstoffenheffing dan wel de 
reinigingsrechten. Hierbij is niet van belang op welke wijze deze afvalstoffen worden ingezameld. 
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Hierbij moet worden gedacht aan de gescheiden inzameling van onder meer glas, papier en klein 
chemisch afval. De met deze gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 
samenhangende kosten kunnen worden begrepen in de totale kosten van het beheer van 
huishoudelijke afvalstoffen. Hetzelfde geldt overigens met betrekking tot de kosten van inzameling 
van grof huisvuil dat over het algemeen ook afzonderlijk wordt ingezameld. Grof huisvuil wordt tot de 
huishoudelijke stoffen gerekend. Ingevolge artikel 10.22, eerste lid, van de Wet milieubeheer zijn 
gemeenten verplicht zorg te dragen voor de inzameling van grof huisvuil. Er geldt echter geen 
periodieke inzamelplicht. De inzameling kan bijvoorbeeld bestaan uit een systeem van ophalen op 
afroep. 
 
3.3 Samenloop afvalstoffenheffing – reinigingsrechten 
Met betrekking tot de inzameling van afvalstoffen kan in een aantal gevallen samenloop ontstaan 
van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Deze gevallen betreffen onder meer de inzameling van 
afvalstoffen bij woon-/winkelpanden en woningen die gecombineerd zijn met een praktijkruimte. 
 
In deze gevallen is sprake van het (kunnen) ontstaan van twee verschillende soorten afvalstoffen: 
huishoudelijk afval en bedrijfsafval. 
 
De inzameling van beide afvalstoffen leidt in beginsel tot twee verschillende heffingen, de 
afvalstoffenheffing ter zake van de huishoudelijke afvalstoffen en reinigingsrechten ter zake van het 
bedrijfsafval. Indien de gemeente de inzamelverplichting met betrekking tot het perceel nakomt en 
tevens de bedrijfsafvalstoffen inzamelt die in de bij dat perceel behorende winkel of praktijkruimte 
ontstaan, doen zich twee belastbare feiten voor. Ook in de situatie dat het huishoudelijk afval en 
bedrijfsaval in één vuilniszak wordt aangeboden, kan de gemeente zowel een aanslag 
afvalstoffenheffing als een aanslag reinigingsrechten opleggen (HR 13 oktober 1993, nr. 29.223, 
BNB 1994/20, Belastingblad 1994, blz. 131 (Zeist) en de verwijzingsprocedure van Hof Den Haag 
van 16 maart 1994, nr. 934023-M-Z, Belastingblad 1994, blz. 462). 
 
Het is wel mogelijk aan de gevolgen van de samenloop van beide heffingen tegemoet te komen 
door voor de heffing van reinigingsrechten een laag tarief vast te stellen voor zover het betreft de 
inzameling van beperkte hoeveelheden bedrijfsafval. De tariefstelling moet overeenstemmen met de 
werkelijkheid. Zo kan, zeker bij een progressieve tariefstelling, niet een tarief voor twee (extra) 
containers voor het in de woning uitgeoefende bedrijf of beroep in rekening worden gebracht, indien 
de gemeente maar één container ter beschikking heeft gesteld (Hof Arnhem, 30 juni 2004, nr. 
03/00560, LJN: AQ2040 (Elburg)). 
 
Voorts is het niet toegestaan met betrekking tot eenzelfde perceel dat gelijktijdig met een 
afvalstoffenheffing tevens een reinigingsrecht wordt geheven voor het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen. Derhalve is het niet mogelijk om bijvoorbeeld naast een afvalstoffenheffing een 
reinigingsrecht te heffen via de verkoopprijs van vuilniszakken of ter zake van het beschikbaar 
stellen van een container. Dit blijkt uit de arresten van de Hoge Raad van 19 oktober 1983, nr. 
21.882, BNB 1983/320, Belastingblad 1983, blz. 630 (Neede) en Hoge Raad, 21 november 1990, 
nr. 26.578, BNB 1991/35, Belastingblad 1991, blz. 470 (Simpelveld). Uit de beslissingen van de 
Hoge Raad moet worden afgeleid dat de kosten van bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een 
container via de afvalstoffenheffing moeten worden verhaald indien de gemeente besluit tot een 
afvalstoffenheffing. Voor de heffing van reinigingsrechten voor containers of vuilniszakken is dan 
geen plaats meer. 
 
Ook het vragen van een privaatrechtelijke vergoeding voor containers of huisvuilniszakken naast 
een afvalstoffenheffing is naar onze mening op grond hiervan niet toegestaan.  
 
4 Kwijtschelding 
Op grond van artikel 255 van de Gemeentewet volgen gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de 
rijksoverheid zoals dat is geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Als gemeenten 
niets regelen geldt deze ministeriële regeling automatisch voor alle gemeentelijke belastingen. 
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Gemeenten mogen op grond van artikel 255 van de Gemeentewet en de daarop gebaseerde 
ministeriële regeling de kosten van bestaan op maximaal 100% van de bijstandsuitkering 
vaststellen. Het is gemeenten (nog) niet toegestaan om op andere wijze invulling te geven aan een 
ruimer kwijtscheldingsbeleid. 
 
Het hiervoor benodigde raadsbesluit is eveneens vormvrij, zodat deze regeling kan worden 
vastgelegd in een afzonderlijk raadbesluit of in een bepaling in de belastingverordening. Bij een 
regeling in de belastingverordening beperkt de verruiming zich vanzelfsprekend tot de in de 
betreffende belastingverordening geregelde gemeentelijke belasting. 
 
5 Tariefdifferentiatie 
Veel gemeenten hanteren in de verordening reinigingsheffingen een tariefdifferentiatie. De gedachte 
dat een gedifferentieerd tarief kan bijdragen aan een vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk 
afval speelt hierbij een belangrijke rol. Er zijn verschillende vormen van tariefdifferentiatie denkbaar. 
De tariefdifferentiatie zal vaak afhankelijk zijn van de omstandigheden in de gemeente. Ongeacht de 
vorm van tariefdifferentiatie is men wel verplicht om een basistarief te heffen. Bij tariefdifferentiatie is 
het van belang dat dit goed in de belastingverordening is geregeld. Tariefdifferentiatie mag niet 
leiden tot schending van het gelijkheidsbeginsel. Tevens is het van belang dat het goed in 
belastingverordening wordt geregeld.  
 
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Het begrip perceel 
Op grond van het bepaalde in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en in samenhang met het 
bepaalde in de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer kan een afvalstoffenheffing 
worden geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel waar in een particuliere 
huishouding huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Zodra derhalve sprake is van een 
particuliere huishouding waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan, kan, op voorwaarde dat 
de gemeente aan de inzamelverplichting voldoet, een afvalstoffenheffing worden geheven. Een 
andere omschrijving van het begrip perceel is voor de heffing dan ook niet noodzakelijk. Door in de 
verordening wel een omschrijving van het begrip perceel op te nemen zou het gevolg kunnen zijn 
dat daarmee een inperking van de heffingsmogelijkheden ontstaat. Dit geldt ook voor een 
afbakeningsvoorschrift zoals dat in sommige bestaande verordeningen is opgenomen met 
betrekking tot het begrip perceel. Dergelijke voorschriften dienen er veelal toe om aan te geven dat 
slechts van een perceel sprake kan zijn indien het object blijkens indeling en bestemming geschikt is 
om als afzonderlijk geheel te kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld van een dergelijke bepaling is 
de uitspraak van Hof Arnhem van 14 december 1984, nr. 138/1984, Belastingblad 1985, blz. 254. 
Het Hof overwoog dat ingevolge het bepaalde in de verordening afvalstoffenheffing van de 
gemeente Raalte onder ‘perceel’ moet worden verstaan ‘een gebouwd onroerend goed – of een 
gedeelte daarvan – dat blijkens inrichting en indeling bestemd is om als afzonderlijk geheel door een 
particuliere huishouding te worden gebruikt’. Het Hof overwoog dat, nu belanghebbende en zijn 
echtgenote niet kunnen beschikken over eigen sanitaire voorzieningen (douche en toilet) en nu hun 
slaapkamer slechts via de gezamenlijke gang bereikbaar is, belanghebbende niet kan worden 
aangemerkt als feitelijk gebruiker van een perceel (NB: in feite concludeert het Hof dat geen sprake 
is van een perceel zodat er dan ook geen feitelijke gebruiker kan bestaan). In veel verordeningen 
afvalstoffenheffing komt in een begripsomschrijving of definitie van het begrip perceel de aanduiding 
voor van zomerhuisjes e.d. Een dergelijke begripsomschrijving dient er veelal toe om aan te geven 
dat de afvalstoffenheffing ook zal worden geheven ter zake van het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen die kunnen ontstaan in bijvoorbeeld zomerhuisjes, stacaravans etc. Inmiddels staat 
blijkens jurisprudentie voldoende vast dat in deze gevallen zonder meer afvalstoffenheffing kan 
worden geheven indien met betrekking tot deze objecten de inzamelplicht geldt van de artikelen 
10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer. Derhalve is het niet wenselijk om in de verordening te 
bepalen dat zomerhuisjes en stacaravans onder het begrip perceel vallen. Voor de gemeente is het 
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overigens wel van belang om te kunnen beschikken over enige aanwijzingen betreffende de inhoud 
van het begrip perceel. Dit is niet alleen voor de heffing van belang, maar ook voor het nakomen 
van de wettelijke inzameling.  
 
In dit kader geven wij hier een gedeelte weer van de memorie van toelichting bij de Afvalstoffenwet 
(inmiddels is deze wet vervallen en zijn de bepalingen opgenomen in de Wet milieubeheer), waarin 
met betrekking tot de inzamelplicht het volgende is opgemerkt: ‘De inzamelplicht geldt niet voor 
huishoudelijke afvalstoffen welke vrijkomen in bijvoorbeeld kantines van bedrijven, ook al zullen 
deze afvalstoffen, wanneer die bedrijven op de route liggen van de vuilniswagens, meestal wel 
worden opgehaald. Is dat niet het geval dan dient de afvalproducent zelf zorg te dragen voor de 
verwijdering ervan. Wat betreft het afval afkomstig van bejaardenoorden wordt er in het algemeen 
van uitgegaan dat de inzameldienst dat afval zal ophalen. Vele bejaardenoorden kunnen gezien 
worden als een collectiviteit van particuliere huishoudens, zodat artikel 3 van de Afvalstoffenwet 
(thans de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer) van toepassing is. Het betrof hier een 
vijftal afzonderlijke wooneenheden. Elke wooneenheid, bestaande uit onder meer een 
gemeenschappelijke woonkamer en keuken, was geschikt voor de opvang van 12 jongeren 
(Afdeling rechtspraak van de Raad van State, 11 juli 1985, nr. R03.83.6978). Elke afzonderlijke 
wooneenheid moet in de afvalstoffenheffing worden betrokken. 
 
Met betrekking tot het antwoord op de vraag of een object als perceel kan worden aangemerkt, 
zullen de feitelijke omstandigheden vrijwel altijd van belang zijn. Vaste criteria voor het al dan niet 
aanmerken van een object als perceel kunnen immers niet worden gegeven. Wij wijzen hier nog op 
het arrest van de Hoge Raad van 18 september 1991, nr. 27.597, BNB 1991/333, Belastingblad 
1992, blz. 47 (Ermelo). Belanghebbende maakte feitelijk gebruik van een serviceflat, welke flat een 
keuken bevatte waarin zich onder meer een aanrecht met gootsteen alsmede een losstaande 
tweepits elektrische kookplaat bevonden. De keukenvoorziening was echter zodanig dat, zonder 
verandering daarvan, normaal koken niet mogelijk was omdat voldoende apparatuur en luchtafvoer 
ontbraken. Normaal koken zou zodanige dampen veroorzaken dat daardoor het brandalarm in 
werking zou treden. Bovendien was de feitelijk gebruiker verplicht de warme maaltijden vanuit de 
centrale keuken af te nemen. Het Hof oordeelde dat het appartement van belanghebbende niet kon 
worden aangemerkt als een afzonderlijk perceel in de zin van de verordening, nu belanghebbende 
voor het bereiden van gekookte maaltijden aangewezen was op elders in het gebouw aanwezige 
voorzieningen. De Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het Hof en oordeel dat ingevolge de 
verordening en de artikelen 10.11 (thans de artikelen 10.21 en 10.22) en 15.33 van de Wet 
milieubeheer aan de afvalstoffenheffing zijn onderworpen degenen die feitelijk gebruik maken van 
een perceel waarvoor de gemeentelijke inzamelplicht geldt. Dit betekent volgens de Hoge Raad dat 
de afvalstoffenheffing wordt geheven daar waar huishoudelijke afvalstoffen geregeld binnen een 
particuliere huishouding kunnen ontstaan. De Hoge Raad vervolgt: ‘In overeenstemming met die 
strekking is slechts dan niet sprake van een perceel in de zin van de Verordening indien het gaat om 
een gedeelte van een onroerende goed dat blijkens indeling en inrichting niet is bestemd voor het 
voeren van een particuliere huishouding waarin geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen 
ontstaan. Van dat laatste is in het onderhavige geval geen sprake nu belanghebbende blijkens de 
vaststellingen van het Hof alleen voor zijn warme maaltijden is aangewezen op elders aanwezige 
voorzieningen maar voor het overige zelf een huishouding voert waar geregeld afvalstoffen 
ontstaan’. In zijn uitspraak van 19 december 2003, nr. 38874, Belastingblad 2004, blz. 293, geeft de 
Hoge Raad een positief geformuleerde definitie: een gedeelte van een onroerende zaak dat blijkens 
indeling en inrichting is bestemd voor het voeren van een particuliere huishouding waarin geregeld 
afvalstoffen kunnen ontstaan, is een perceel voor de afvalstoffenheffing. In een uitspraak van 24 
november 2000, nr. 99/3908 oordeelde Hof Amsterdam dat er sprake was van zelfstandige 
gedeelten. Ondanks het feit dat er sprake was van een gezamenlijke doucheruimte, een 
gezamenlijke voordeur en hal was het Hof van mening dat er sprake was van zelfstandige gedeelten 
in de zin van de verordening.  
 
In zijn arrest van 7 maart 2003 heeft de Hoge Raad bepaald dat de industriële bestemming van een 
perceel niet aan de verplichting tot inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in de weg staat (HR 7 
maart 2003, nr. 38055, LJN: AF5365). 
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GBLT 
GBLT is het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn. Dit 
gemeenschappelijk belastingkantoor is ontstaan uit een fusie tussen Gemeenschappelijk 
Belastingkantoor Rijn Midden (h.o.d.n. Tricijn belastingen) dat gevestigd was te Harderwijk en 
Gemeenschappelijk belastingkantoor Oost Nederland (h.o.d.n. Lococensus) dat gevestigd was te 
Zwolle. Deze beide openbare lichamen waren bij de fusie per 1 januari 2011 nog slechts enkele 
jaren actief. Om de belastingplichtigen niet lastig te vallen met herhaaldelijke naamswijzigingen is 
besloten om de (handels)namen ‘Tricijn belastingen’ en ‘Lococensus’ enkele jaren te handhaven in 
de respectievelijke waterschapsbeheersgebieden waar deze voormalige openbare lichamen actief 
waren. Met ingang van 1 januari 2013 voert GBLT voor enkele gemeenten ook de Wet waardering 
onroerende zaken en de heffing en inning van lokale heffingen uit. Met ingang van 1 januari 2014 
vervalt het gebruik van de (handels)namen ‘Tricijn belastingen’ en ‘Lococensus’. Vanaf dat moment 
wordt de (handels)naam GBLT gebruikt. 
 
Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit 
Eerste lid 
In het eerste lid wordt verwezen naar artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. Dit is de wettelijke 
grondslag voor de afvalstoffenheffing. 
 
Tweede lid 
Voor het belastbaar feit wordt onder andere verwezen naar de bij de verordening behorende 
tarieventabel. Omdat ingevolge artikel 217 van de Gemeentewet het voorwerp van de belasting en 
het tarief in de belastingverordening moeten zijn vermeld, mag er geen twijfel over bestaan dat de 
tarieventabel deel uitmaakt van de verordening. Vandaar dat de woorden ‘daarbij behorende’ zijn 
gebruikt. In de tarieventabel wordt dit eveneens uitdrukkelijk aangegeven. In het tweede lid is 
bepaald dat de afvalstoffenheffing naar afzonderlijke grondslagen wordt geheven. Het is toegestaan 
naar elke grondslag afzonderlijk een aanslag op te leggen (HR 7 februari 1973, nr. 16885, BNB 
1973/69). De bepaling is opgenomen met het oog op het heffen per incidentele gebeurtenis. De 
heffing naar afzonderlijke grondslagen biedt ook de basis voor het opleggen van aanslagen of 
kennisgevingen voor incidentele dienstverlening, zoals het ter beschikking stellen van een afvalzak 
of het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen.  
 
Inzamelplicht 
De afvalstoffenheffing is gebaseerd op het bepaalde in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. Tot 1 
maart 1993 vond deze heffing zijn rechtsgrond in het bepaalde in artikel 61al van de Algemene wet 
bepalingen milieuhygiëne. Deze wet is aangevuld met een aantal andere milieuwetten, waaronder 
de Afvalstoffenwet, en is omgedoopt tot de Wet milieubeheer. 
 
In artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer is bepaald dat het gemeentebestuur er zorg 
voor draagt dat tenminste één maal per week de huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij 
elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige stoffen geregeld in een particulier 
huishouding kunnen ontstaan. Indien de gemeente voldoet aan de hier beschreven verplichting dan 
kan zij ter bestrijding van de hieraan verbonden kosten een afvalstoffenheffing instellen. Het maakt 
niet uit of ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de reinigingsdienst. Bij vakantiehuisjes die 
slechts 40 dagen per jaar werden gebruikt, maar waar de gemeente wel aan de inzamelplicht 
voldeed, kon de gemeente dan ook een aanslag afvalstoffenheffing opleggen naar het volle tarief. 
Bij de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van het feitelijk gebruik van het perceel waarvoor de 
inzamelplicht geldt, ongeacht het feitelijk gebruik van de door de gemeente verleende dienst. Zie 
onder andere HR 30 mei 2001, nr. nr. 36047, VN 2001/32.31 (Hengelo). De Hoge Raad oordeelde 
hier dat op grond van artikel 10.11 van de Wet milieubeheer een verplichting tot inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen bestaat ten aanzien van percelen waar zodanige afvalstoffen geregeld 
kúnnen ontstaan. Het is derhalve niet van belang of er daadwerkelijk (geregeld) huishoudelijke 
afvalstoffen ontstaan. Zie ook de uitspraak van Hof Amsterdam van 13 september 1995, nr. 93/4751 
(fiscaal up to date 96-120). Het Hof oordeelde dat de heffing ook verschuldigd is als van de 
gemeentelijke huisvuilophaaldienst weinig of geen gebruik wordt gemaakt. De man die beweerde 



 - 76 - 
 

 
 

76 

dat hij zijn vuilnis altijd bij zijn bedrijf liet inzamelen, moest de afvalstoffenheffing toch betalen. Voor 
een vergelijkbare casus zie Hof Amsterdam, 16 mei 2000, nr. 99/3654, Belastingblad 2000, blz. 896. 
 
De gemeenteraad kan op grond van artikel 10.26 van de Wet milieubeheer in de 
afvalstoffenverordening regelen dat in een gedeelte van de gemeente geen huishoudelijke 
afvalstoffen worden ingezameld of dat wordt afgeweken van de wekelijkse inzamelplicht. De Hoge 
Raad, met betrekking tot het bepaalde in artikel 62 van de Afvalstoffenwet (waarin voor 1 april 1988 
de rechtsgrond voor de afvalstoffenheffing was geregeld), heeft beslist dat de gemeente voldoet aan 
de inzamelplicht, indien zij met toestemming van gedeputeerde staten (vanaf 1 januari 1994 kan de 
gemeenteraad dit zelf beslissen) een andere inzamelfrequentie aan- houdt dan genoemd in dat 
artikellid (Hoge Raad 9 november 1988, nr. 25.685, BNB 1989/101, Belastingblad 1989, blz. 244 
(Moordrecht)). 
 
Indien de gemeente de haar in artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer opgelegde 
verplichting niet nakomt dan kan de gemeente geen afvalstoffenheffing heffen. Dit volgt uit de 
arresten van de Hoge Raad van 15 februari 1984, nr. 22 311, BNB 1984/154, Belastingblad 1984, 
blz. 216 (Heerenveen), en van 2 januari 1985, nr. 22 664, BNB 1985/102, Belastingblad 1985, blz. 
161 (Epe). In deze arresten heeft de Hoge Raad tevens beslist dat een redelijke uitleg van de 
inzamelplicht meebrengt dat deze verplichting zich niet uitstrekt buiten de voor het openbaar 
rijverkeer openstaande en voor de ter plaats gebezigde vuilniswagen toegankelijke wegen. Dat de 
afvalstoffenheffing niet los kan worden gezien van de inzamelplicht blijkt ook uit een Hof den Haag 
van 28 juni 2000, nr. 98/4490, Fiscaal up-to-date. In deze uitspraak oordeel het Hof dat de 
afvalstoffenheffing niet mogelijk was omdat de gemeente geen duobak had uitgereikt. Door geen 
duobak uit te reiken voert de gemeente feitelijk de op haar rustende inzamelplicht niet uit. De 
gemeente voldoet ook niet aan haar inzamelplicht, indien feitelijk met een lagere frequentie wordt 
ingezameld dan de gemeente zelf blijkens haar beleid noodzakelijk acht en in verband daarmee 
geen maatregelen treft (Hof Arnhem, 17 augustus 2004, nr. 04/00118, LJN: AR2922 (Almelo). 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
In dit artikel is de belastingplicht geregeld. Hierbij is de aansluiting gezocht bij het bepaalde in artikel 
15.33 van de Wet milieubeheer. In dit artikel is bepaald dat als belastingplichtige moet worden 
aangewezen degene die, al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht, 
feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikelen 10.21 en 10.22 van 
de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. De 
verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt voor ieder perceel waar in een 
particuliere huishouding huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Zie hiervoor hetgeen in de 
toelichting op artikel 2 is opgemerkt. 
In dit artikel is bepaald wie als gebruiker moet worden aangemerkt. Dit kan allereerst zijn degene die 
naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 
persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel. Het gaat derhalve om het feitelijk gebruik 
dat van een perceel wordt gemaakt. Niet als feitelijke gebruiker wordt aangemerkt diegene die 
verantwoordelijk is voor het gebruik (bijvoorbeeld de verhuurder), zonder het perceel zelf te 
gebruiken (HR 23 mei 1990, nr. 26 328, BNB 1990/239, Belastingblad 1990, blz. 470 (Tegelen)). Dit 
arrest is inmiddels achterhaald met de wetswijziging van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. Zie 
artikel 15.33, tweede lid, onderdeel b, van de Wet milieubeheer. Wie de belastingplichtige gebruiker 
van een perceel is, zal veelal kunnen worden bepaald aan de hand van het bevolkingsregister. Het 
feitelijk gebruik kan worden afgeleid van de aanwezigheid van meubilair en andere goederen. Het  
gaat om de beschikkingsmacht over een perceel. Feitelijke aanwezigheid van personen is geen 
vereiste. Overigens besliste de Hoge Raad voor de onroerendezaakbelastingen in zijn arrest van 28 
oktober 1981, nr. 20 691, Belastingblad 1982, blz. 26 (Valkenisse), dat indien recreatiewoningen 
telkens voor betrekkelijk korte perioden gemeubileerd worden verhuurd, de verhuurder moet worden 
aangemerkt als degene die het feitelijk gebruik heeft van die woningen (bij de Wet materiële 
belastingbepalingen is deze regeling in artikel 220b, eerste lid, onderdeel c, van de Gemeentewet 
opgenomen voor de onroerendezaakbelastingen). De strekking van dit arrest is ook van toepassing 
op de afvalstoffenheffing. Een arrest waarbij in dit verband de afvalstoffenheffing aan de orde was is 
Hoge Raad 1 december 1999, nr. 34301. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat voor het begrip 
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feitelijk gebruik moet worden aangesloten bij de betekenis die aan dit begrip tot 1 januari 1995 werd 
toegekend in het kader van de onroerendezaakbelastingen. Dit brengt met zich mee dat voor de 
afvalstoffenheffing de verhuurder van een perceel met een recreatiebungalow dat telkens voor 
betrekkelijk korte perioden pleegt te worden verhuurd, feitelijk gebruik maakt van dat perceel. Zie in 
dit verband ook het arrest van de Hoge Raad inzake reinigingsrechten van 26 februari 1992, nr. 27 
935, BNB 1992/141, Belastingblad 1992, blz.389 (Winschoten) en Hoge Raad inzake 
afvalstoffenheffing van 1 december 1999, nr. 34.301, Belastingblad 2000, blz. 57 (Beilen). In een 
procedure voor de belastingrechter is uitgemaakt dat de belastingplichtige niet het gehele jaar 
feitelijk afvalstoffen behoeft mee te geven aan de inzameldienst wil er sprake kunnen zijn van een 
afvalstoffenheffing (HR 12 maart 1986, nr. 23.497, BNB 1986/140, Belastingblad 1986, blz. 313 
(Reeuwijk). In dit arrest oordeelde Hoge Raad dat de afvalstoffenheffing verbonden is aan het 
feitelijke gebruik van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente verplicht is de huishoudelijke 
afvalstoffen in te zamelen. Het gebruik dat van de inzameldienst wordt gemaakt is daarbij derhalve 
niet relevant. Uitdrukkelijk wordt hier dan ook opgemerkt dat de feitelijke gebruiker van een perceel 
waar huishoudelijke afvalstoffen in een particuliere huishouding kunnen ontstaan in de heffing kan 
worden betrokken. Dit betekent dat afvalstoffen niet feitelijk behoeven te ontstaan. Indien sprake is 
van verschillende feitelijke gebruikers van een perceel, tezamen geen huishouding vormend, dan 
kan de aanslag ten name van één van hen worden gesteld. Wij verwijzen hierbij naar het arrest van 
de Hoge Raad inzake de onroerendezaakbelastingen van 3 februari 1988, nr. 25 017, BNB 
1988/133, Belastingblad 1988, blz. 216 (Tilburg). De Hoge Raad overwoog dat ieder van de feitelijke 
gebruikers voor het geheel in de heffing kan worden betrokken. De belastingplichtige is bevoegd om 
de verschuldigde belasting te verhalen op zijn medebewoners. Wij menen dat de strekking van dit 
arrest evenzeer de afvalstoffenheffing raakt. Bij uitspraak van Hof Amsterdam van 29 april 1994, nr. 
93/2462, Belastingblad 1994, blz. 543 (Zeist) is dit standpunt bevestigd. Indien de gemeente bij het 
aanwijzen van degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel de keuze heeft, zal het dagelijks 
bestuur, op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bij die keuze moeten 
handelen op basis van een beleid. De beleidsregels moeten bovendien tijdig worden 
bekendgemaakt, zodat ze voor belastingplichtigen kenbaar zijn. De in dit verband met betrekking tot 
de onroerendezaakbelastingen gewezen jurisprudentie, strekt zich blijkens de uitspraak van het Hof 
Amsterdam van 29 april 1994, nr. 93/2462, E VII, Belastingblad 1994, blz. 543, ook uit tot de 
afvalstoffenheffing indien er een keuzesituatie bestaat voor het aanwijzen van een 
belastingplichtige. Het kan overigens zinvol zijn op het aanslagbiljet te vermelden dat de aanwijzing 
plaatsvindt middels de tenaamstelling van de aanslag. Indien de gemeente geen afvalstoffenheffing 
heft, maar reinigingsrechten, zijn wij van mening dat zich bij het aanwijzen van de belastingplichtige 
geen keuzesituatie kan voordoen. In verband hiermee is het stellen van beleidsregels voor het 
aanwijzen van een belastingplichtige niet nodig.  
 
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
Op grond van artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet kunnen de gemeentelijke belastingen 
worden geheven naar in de belastingverordening te bepalen heffingsmaatstaven. Het bedrag van 
een gemeentelijke belasting mag echter niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de winst 
of het vermogen. Hiermee is tot uitdrukking gebracht dat belastingen niet naar draagkracht geheven 
mogen worden. Het is gemeenten namelijk niet toegestaan om met hun belastingheffing 
inkomensbeleid te voeren.  
 
Het inkomensbeleid is voorbehouden aan het rijk. Wel is het mogelijk om de tariefstructuur te 
koppelen aan objectieve criteria die in een meer indirect verband een relatie met het inkomen 
kunnen, zoals de waarde van een onroerende zaak (Kamerstukken II 1990/91, 21 591, nr. 7, p, 18). 
 
Door het hanteren van het begrip ‘bedrag’ in artikel 219, tweede lid, komt tot uitdrukking dat niet 
alleen de heffingsmaatstaf maar ook het tarief of de vrijstellingen niet afhankelijk mogen zijn van 
inkomen, winst of vermogen. 
 
Verder kan het bepaalde in een bijzondere wet of in de paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk XV van de 
Gemeentewet aan de vrijheid tot het vaststellen van heffingsmaatstaven beperkingen stellen. Zo zijn 
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voor de onroerendezaakbelastingen, de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, de 
hondenbelasting en de parkeerbelastingen de heffingsmaatstaven in de wet aangegeven.  
 
Afgezien van de beperkingen opgenomen in artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet zijn 
gemeenten vrij in het opnemen van heffingsmaatstaven in hun verordening. In de memorie van 
toelichting bij de wijziging van de gemeentewet met betrekking tot de materiële belastingbepalingen 
(Kamerstukken II 1989/90, 21591, nr. 3, pag. 77/78; heeft geleid tot de wet van 27 april 1994, Stb. 
419) wordt hierover het volgende opgemerkt: 
 
‘Wij wijzen er op dat dit niet inhoudt dat er geen wijziging optreedt voor deze rechten. In een aantal 
arresten heeft de Hoge Raad uitgesproken dat de tarieven zich moeten richten naar het gebruik dat 
wordt gemaakt van de gemeentebezittingen (HR 9 mei 1984, Belastingblad 1984, blz. 311) en dat 
het karakter van de retributie uitsluitend een differentiatie in het tarief toelaat naar de grootte van het 
voordeel, gelegen in de vergroting van de gebruiksmogelijkheden (HR 1 februari 1984, 
Belastingblad 1984, blz. 176). Deze jurisprudentie verliest zijn geldigheid onder de nieuwe regeling. 
Uit artikel 218, tweede lid, (thans 219, tweede lid, VNG) vloeit immers voort dat de rechten kunnen 
worden geheven naar in de verordening op te nemen maatstaven, welke zich slechts niet mogen 
richten naar het inkomen, de winst en het vermogen. 
 
In concreto betekent dit dat tariefdifferentiatie op andere gronden dan verschillend gebruik van 
gemeentebezittingen geoorloofd zijn indien deze zich naar het oordeel van de gemeenteraad beter 
verstaan met het gemeentelijk beleid ter zake.’ 
 
Overigens dienen gemeenten bij het vaststellen van de tarieven wel het evenredigheidsbeginsel en 
gelijkheidsbeginsel in acht te nemen. Het evenredigheidbeginsel houdt volgens de memorie van 
antwoord in dat een ieder bijdraagt in de kosten van de gemeentelijke dienstverlening naar de mate 
van profijt van die dienstverlening. Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat gelijke gevallen gelijk 
behandeld moeten worden (Kamerstukken II 1990/91, 21591, nr. 7, pag. 19). 
 
Uit het voorgaande valt af te leiden dat de beleidsvrijheid van gemeenten bij de keuze van 
heffingsmaatstaven (voor de rechten) is vergroot. 
Ter illustratie van de (nieuwe) vrijheid noemen wij: 
- Hoge Raad, 3 oktober 2003, nr. 38185, LJN: AL6974, Belastingblad 2003, blz. 1238 

(Haarlemmermeer), over toeristenbelasting naar een percentage van de overnachtingsprijs. De 
Hoge Raad acht deze maatstaf niet in strijd met het verbod om naar het inkomen, de winst of het 
vermogen te differentiëren, noch in strijd met het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel, noch 
willekeurig of onredelijk. 

- Hoge Raad, 25 oktober 2002, nr. 36.638, LJN: AD8499 (concl. A-G Ilsink; Spijkenisse), over 
rioolrechten. Met een verwijzing naar de hiervoor aangehaalde wetsgeschiedenis wordt gesteld 
dat het karakter van een rioolaansluitrecht ‘zich niet verzet tegen een differentiatie van het tarief 
anders dan naar de grootte van het voordeel gelegen in de vergroting van de 
gebruiksmogelijkheden van een eigendom als gevolg van de aansluiting op de gemeentelijke 
riolering’. 

- Hoge Raad, 15 mei 2009, nr. 07/13148, LJN: BD5477 (Nijmegen), over rioolrecht naar de WOZ-
waarde. De Hoge Raad oordeelt dat het rioolrecht alleen van eigenaren kan worden geheven. 
De gemeente is gelet op de hiervoor aangehaalde wetsgeschiedenis vrij in het opnemen van 
heffingsmaatstaven. De toegepaste heffingsmaatstaf voor een gebruiksretributie als het 
rioolrecht hoeft niet gerelateerd te zijn aan de geloosde hoeveelheid afvalwater. De WOZ-
waarde als heffingsmaatstaf is toegestaan. 

 
Het bepaalde in een bijzondere wet of in de paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk XV van de 
Gemeentewet kan aan de vrijheid tot het vaststellen van de belastingtarieven beperkingen stellen.  
 
Zo geldt voor de afvalstoffenheffing, de baatbelasting en de gebruiks- en genotsrechten 
(bijvoorbeeld reinigingsrechten) een limiet van 100% van de kosten. Zie artikel 15.33 van de Wet 
milieubeheer en de artikelen 222 en 229b van de Gemeentewet.  
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Gemeenten kunnen op basis van artikel 229b van de Gemeentewet voor heffingen en rechten die 
op grond van artikel 229 van de Gemeentewet, de BTW die gedeclareerd wordt bij het BTW-
compensatiefonds, als last meenemen bij de berekening van de tarieven. Hetzelfde geldt voor de 
afvalstoffenheffing op grond van artikel 15.33, tweede lid, van de Wet milieubeheer. Deze 
mogelijkheid wordt geboden omdat de declarabele BTW ook gekort is op de 
gemeentefondsuitkering van de gemeenten. De uitname uit het gemeentefonds is in 2003 
vastgesteld. In 2005 heeft een nacalculatie van de uitname plaatsgevonden, waarna deze per 2006 
definitief is vastgesteld. Dat betekent dat de uitname uit het gemeentefonds vanaf 2006 voor 
gemeenten constant blijft. Als de declaraties van gemeenten toenemen, kan dit ertoe leiden dat de 
BTW die als last in de tarieven wordt meegenomen per saldo hoger is dan de definitieve uitname uit 
het gemeentefonds. Het is niet verplicht en bovendien erg bewerkelijk om hiermee bij de 
tariefstelling rekening te houden. 
 
Bij de tariefstelling kan in voorkomend geval worden aangesloten bij het belastingtijdvak. De 
bepaling over de heffingsmaatstaf kan soms worden gecombineerd met de tariefbepaling 
bijvoorbeeld als een vast bedrag (tarief) per belastingobject (heffingsmaatstaf) wordt geheven of als 
gebruik wordt gemaakt van een tarieventabel. Als een tarieventabel wordt gebruikt, moet in de 
belastingverordening worden opgenomen dat deze tabel bij de belastingverordening behoort. Een 
tarieventabel wordt vooral gebruikt als er verschillende heffingsmaatstaven of tarieven gelden. Dat is 
overzichtelijker.  
 
Artikel 5 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Uiteraard is het mogelijk te besluiten het 
belastingjaar niet gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Het is mogelijk een heffingstijdvak van 
een maand of van een kwartaal te kiezen. Evenzeer kan worden gedacht aan afvalstoffenheffing die 
meelift met de nota van een nutsbedrijf. Alsdan is denkbaar dat het belastingjaar bijvoorbeeld gelijk 
loopt met de verbruiksperiode van het nutsbedrijf.  
 
Artikel 6 Wijze van heffing 
Algemeen 
Op grond van artikel 233 van de Gemeentewet kunnen gemeentelijke belastingen worden geheven 
bij wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of op andere wijze. In de 
belastingverordening moet worden geregeld welke wijze van heffing geldt. In de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen zijn voor de heffing bij wege van aanslag en bij wege van voldoening op 
aangifte bepalingen opgenomen. De heffing op andere wijze volgt voor de toepassing van de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen (en de Invorderingswet 1990) zoveel mogelijk de heffing bij 
wege van aanslag.  
 
Heffing bij wege van aanslag 
De afvalstoffenheffing van hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt 
bij aanslag geheven. Dit brengt mee dat iedere aanslag afvalstoffenheffing van hoofdstuk 1 van de 
bij deze verordening behorende tarieventabel die de ambtenaar belast met de heffing oplegt aan de 
belastingplichtige wordt bekendgemaakt door middel van een aanslagbiljet. 
 
Heffing op andere wijze 
De heffing op andere wijze is vooral bedoeld voor ‘eenvoudige’ belastingen, zoals sommige rechten 
(leges). Bij de heffing op andere wijze, nader geregeld in de Gemeentewet, artikel 233, moet worden 
gedacht aan een mondelinge of schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.  
In de belastingverordening moet worden geregeld: 
- op welke wijze wordt geheven; 
- op welke wijze de belastingschuld aan de belastingplichtige bekend wordt gemaakt. 
 
De in de meeste belastingverordeningen betreffende rechten voorkomende bepaling dat deze 
‘worden geheven bij wege van een mondeling dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving’ 
voldoet aan de wettelijke eisen (Hoge Raad 2 december 2005, nr. 40079, LJN: AR7769). Waar wij 
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deze wijze van heffen hanteren, hebben wij er in verband met eerdere hofjurisprudentie een volzin 
aan toegevoegd over de wijze van bekendmaking van de kennisgeving. Die volzin is dus ten 
overvloede. 
 
Daarnaast kan nog worden bepaald dat het college van burgemeester en wethouders nadere regels 
geeft over deze heffingswijze.  
Artikel 233a van de Gemeentewet bepaalt verder dat op andere wijze geheven belastingen voor de 
toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 worden 
aangemerkt als bij wege van aanlag geheven belastingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de regels 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zoals die gelden voor bij wege van aanslag geheven 
belastingen van overeenkomstige toepassing zijn op de heffing van leges.  
 
Zo is de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving onder meer bepalend voor de termijn 
waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt (artikel 22j van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen). Als de kennisgeving mondeling wordt gedaan geldt op grond van artikel 233a, 
tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet als dagtekening van de kennisgeving, de datum 
waarop het bedrag op andere wijze ter kennis van de belastingplichtige is gebracht (in dit geval de 
mondelinge mededeling).  
 
Bij de heffing op andere wijze kan geen gebruik worden gemaakt van aangiften (artikel 236, eerste 
lid, laatste volzin, van de Gemeentewet). Wel kunnen gegevens en inlichtingen worden gevraagd op 
grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Ook is het in sommige gevallen 
mogelijk informatie te verkrijgen met toepassing van het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke 
belastingheffing, dat zijn grondslag vindt in artikel 246a van de Gemeentewet. 
 
Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
Algemeen 
Als gemeentelijke belasting over een tijdvak wordt geheven en de belastingschuld naar de toestand 
op een bepaald, aan het begin van het belastingtijdvak vastgesteld tijdstip wordt geheven, moet in 
de verordening:  
- worden geregeld dat de belastingschuld bij het begin van het belastingtijdvak of zo dit later is bij 

de aanvang van de belastingplicht. Daarmee ontstaat bij de tijdvakheffingen de materiële 
belastingschuld niet pas aan het einde van het belastingtijdvak, maar al bij het begin ervan. De 
belastingschuld kan dan in de loop van het belastingtijdvak worden geformaliseerd. Aangezien 
de materiële belastingschuld in beginsel ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak, zijn 
tariefverhogingen in de loop van het belastingtijdvak niet mogelijk; 

- een regeling worden opgenomen voor de gevallen waarin de belastingplicht in de loop van dit 
tijdvak ontstaat of eindigt. Bij aanvang van de belastingplicht in de loop van het tijdvak moet 
heffing naar tijdsgelang plaatsvinden. Bij beëindiging van de belastingplicht in de loop van het 
tijdvak moet ontheffing naar tijdsgelang plaatsvinden. In de verordening is in voorkomend geval 
gekozen voor een tijdsevenredige herleiding per dag/etmaal, waarbij gedeelten van een 
dag/etmaal niet worden meegerekend. Deze (ont)heffingsregeling is erop gericht dat bij de 
tijdsevenredige toepassing geen te grove afrondingen plaatsvinden. 

 
Verder kan worden bepaald dat geen ontheffing wordt verleend als de ontheffing blijft beneden een 
bepaald bedrag. Deze bepaling wordt uit efficiencyoverwegingen opgenomen. Bij het vaststellen van 
de hoogte van het in te vullen bedrag speelt naast het kostenaspect ook het tarief per 
belastingtijdvak een rol. 
 
Ook kan een minimumbedrag voor de heffing worden opgenomen. Als het belastingbedrag lager is 
dan dit bedrag, dan wordt dit bedrag niet geheven. Hier is sprake van een efficiencybepaling. Het 
verdient aanbeveling om het hier op te nemen bedrag gelijk te laten zijn aan het minimumbedrag 
van de ontheffing. 
 
Wij merken nog wel het volgende op. Als de tijdvakheffing niet naar de toestand op een bepaald 
tijdstip wordt geheven, groeit de belastingschuld in de loop van het belastingtijdvak/belastingjaar 
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aan. Pas na afloop van het belastingtijdvak/belastingjaar is de omvang van de belastingschuld 
bekend. Heffing in het belastingtijdvak/belastingjaar is dan slechts mogelijk door middel van het 
opleggen van een voorlopige aanslag.  
 
Eerste lid 
Blijkens de redactie van het eerste lid wordt de belasting verschuldigd bij het begin van het 
belastingjaar of bij het begin van de belastingschuld, zo dit later is. Hoewel in de verordening is 
gekozen voor een tijdvakheffing en niet voor een tijdstipheffing, ontstaat de materiële 
belastingschuld ingevolge dit artikellid niet pas aan het einde van het belastingjaar, doch reeds bij 
het begin ervan. De belastingschuld kan derhalve in de loop van het belastingjaar worden 
geformaliseerd. Aangezien de materiële belastingschuld in beginsel ontstaat bij het begin van het 
belastingjaar, zijn tariefverhogingen in de loop van het belastingjaar niet mogelijk. Hierbij attenderen 
wij voor het opleggen van de aanslagen op het arrest van de Hoge Raad van 2 november 1994, nr. 
29595, Belastingblad 1994, blz. 819, BNB 1995/12 (Amsterdam) over het opleggen van een aanslag 
precariorecht gedurende het lopende tijdvak. Op grond van de verordening hief de gemeente 
Amsterdam precariorecht bij wege van aanslag over het tijdvak gelijk aan het kalenderjaar. Aan een 
aannemer die gedurende een periode van ongeveer anderhalve maand een stukje gemeentegrond 
had gebruikt voor de opslag werd in juli van dat haar een aanslag opgelegd, terwijl zijn 
belastingplicht doorliep. De Hoge Raad oordeelde dat op grond van het systeem van de artikelen 11 
tot en met 15 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen pas na afloop van het tijdvak een 
definitieve aanslag kan worden opgelegd als de grootte van de belastingschuld pas na afloop van 
het tijdvak kan worden vastgesteld. Nu de aanslag binnen het heffingstijdvak was opgelegd, was 
aldus de Hoge Raad de aanslag terecht vernietigd. In gelijke zin over de toeristenbelasting: Hoge 
Raad, 14 juni 2002, nr. 36863, LJN: AE4170, Belastingblad 2002, blz. 890 (Ede). Hof Amsterdam 15 
december 1995 inzake liggeld woonschepen (Belastingblad 1996, blz. 331) en Hof Amsterdam 23 
april 1997 (Belastingblad 1997, blz. 495) inzake zuiveringsheffing. Uit deze jurisprudentie valt af te 
leiden dat om een definitieve aanslag al in het belastingjaar zelf op te leggen, de 
belastingverordening in een aantal zaken moet voorzien. Het gaat hierbij om: 
- een regeling op grond waarvan de belastingschuld wordt geacht bij het begin van het 

belastingjaar te ontstaan (artikel 7, eerste lid); 
- een regeling op grond waarvan aanspraak op ontheffing bestaat indien de belastingplicht in de 

loop van het belastingjaar eindigt (artikel 7, derde lid); 
 
Indien in de heffingsverordening dergelijke bepalingen ontbreken, kan een waterschap in het 
heffingsjaar wel voorlopige aanslagen opleggen. Artikel 13 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen geeft hiertoe de bevoegdheid. 
 
Tweede en derde lid 
In de leden twee en drie zijn regels gegeven die betrekking hebben op wijzigingen gedurende het 
kalenderjaar in de belastingplicht. In de verordening is gekozen voor een tijdsevenredige herleiding 
per dag, waarbij gedeelten van een dag/etmaal niet worden meegerekend. Met betrekking tot het 
derde lid moet nog worden opgemerkt dat geen ontheffing wordt verleend indien het beloop van de 
ontheffing blijft beneden een bepaald bedrag. Deze bepaling is uit efficiencyoverwegingen 
opgenomen. Onder een etmaal wordt verstaan de dag die loopt van 0.00 uur tot 0.00 uur. 
 
Vierde lid 
Wanneer de belastingplichtige gebruik maakt van een ander perceel in de gemeente, zijn zowel het 
tweede als het derde lid van toepassing. Er kan immers worden gesteld dat ook in dat geval sprake 
is van het eindigen van de belastingplicht en het opnieuw ontstaan van de belastingplicht. Dit 
resulteert dan in een vermindering van een al opgelegde, en mogelijk zelfs al betaalde, aanslag voor 
het gebruik maken van het vorige perceel en een nieuwe aanslag voor het gebruik maken van het 
nieuwe perceel. Om pragmatische redenen is in het vierde lid bepaald dat, in een bepaalde situatie, 
het tweede en het derde lid niet van toepassing zijn. De aanslag verhuist dan als het ware mee. Dit 
is het geval wanneer de belastingplichtige gebruik maakte van een perceel waar afvalstoffenheffing 
verschuldigd is, om aansluitend gebruik te maken van een ander perceel waarvoor eveneens 
afvalstoffenheffing verschuldigd is aan de gemeente.  
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Vijfde lid 
Het vijfde lid bepaalt een minimumbedrag met betrekking tot de heffing. Indien het belastingbedrag 
minder beloopt dan het in dit artikellid ingevulde bedrag, dan wordt dit bedrag niet geheven. Hier is 
sprake van een efficiencybepaling waarvoor hetzelfde bedrag als in lid drie geldt. 
 
Zesde lid 
Wanneer ná het opleggen van de aanslag de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, 
is de ambtenaar belast met de heffing niet in de gelegenheid geweest om daar bij het vaststellen 
van de aanslag rekening mee te houden. De belastingplichtige kan de ambtenaar belast met de 
heffing op aanvraag verzoeken om alsnog ontheffing te verlenen. Op de aanvraag zoals die kan 
worden ingediend, moet worden beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking. Dit opent voor de 
belastingplichtige in voorkomende gevallen de volledige fiscale rechtsgang. Hiermee is deze 
procedure uit het oogpunt van de rechtsbescherming van de belastingplichtige met voldoende 
waarborgen omkleed. 
Het staat de ambtenaar belast met de heffing van GBLT ook vrij om, op grond van eigen gegevens, 
uit eigener beweging een dergelijke ontheffing te verlenen zonder een aanvraag van de 
belastingplichtige af te wachten. 
 
Zevende lid 
In afwijking van lid 1 vangt de belastingplicht aan bij aanvang van de dienstverlening.  
 
Artikel 8 Termijnen van betaling 
In dit artikel zijn de betalingstermijnen geregeld. In artikel 250 van de Gemeentewet staat dat de 
gemeente in de belastverordening mogen afwijken van de betalingstermijn van artikel 9 van de 
Invorderingswet 1990. Er is voor gekozen om van de algemene regel van artikel 9  
Invorderingswet 1990 af te wijken. Op grond van dat artikel is een aanslag invorderbaar twee 
maanden na dagtekening van het aanslagbiljet. 
 
Eerste lid 
In dit lid is als hoofdregel opgenomen dat de aanslag moet worden betaald in één termijn die vervalt 
twee maanden na de dagtekening van de aanslag. 
 
Tweede lid 
In dit lid is bepaald dat aanslagen die in het desbetreffende belastingjaar zijn opgelegd en waarvoor 
een machtiging is afgegeven om die bij wijze van automatische incasso af te schrijven, gespreid 
mogen worden betaald. Het aantal termijnen is dan gelijk aan het aantal in dat belastingjaar nog 
resterende volle dan wel gedeeltelijke kalendermaanden met een minimum van 2 maandelijkse 
termijnen. 
 
Derde lid 
In het derde lid is een restrictie voor lid 2 opgenomen. Termijnbetalingen via automatische incasso 
moeten tenminste € 5,00 per incassotermijn bedragen. Dit laatste heeft als reden dat er aan deze 
afschrijving kosten zijn verbonden en die kosten moeten in een redelijke verhouding staan tot het te 
innen bedrag. 
 
Vierde lid 
In dit lid wordt bepaald wanneer de belasting dient te worden betaald indien er geen sprake is van 
een aanslag, doch van een mondelinge of schriftelijke kennisgeving. 
 
Vijfde lid 
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing verklaard. 
 
Artikel 10 Nadere regels  
Tarieven hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel 
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In verband met de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 
1996, 333) en de daarop gebaseerde aanpassingswetgeving (Stb. 1997, 510 en 580) komen de 
bevoegdheden die in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet zijn 
toebedeeld aan de Minister van Financiën vanaf 1 januari 1998 toe aan het dagelijks bestuur van 
GBLT (zie artikel 231, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet). Het betreft het stellen van 
nadere regels ten aanzien van de volgende bevoegdheden: 
– de verplichting te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet; 
– de mogelijkheid een voorlopige aanslag op te leggen; 
– het berekenen van invorderingsrente. 
Deze bevoegdheden waren voor 1 januari 1998 expliciet in de belastingverordening geregeld. 
Artikel 10 is in de verordening opgenomen om expliciet aan de belastingplichtige kenbaar te maken 
dat ook het dagelijks bestuur van GBLT regels kan stellen met betrekking tot de heffing en de 
invordering van de afvalstoffenheffing. Het dagelijks bestuur van GBLT heeft deze bevoegdheden 
via de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 
neergelegd bij het dagelijks bestuur van GBLT (artikel 232, zes lid, van de Gemeentewet).  
 
Tarieven hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel 
Voor deze tarieven is het college van burgemeester en wethouders bevoegd om nadere regels te 
stellen. 
 
Artikel 11 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 
Eerste lid 
Als een verordening wordt gewijzigd of een vervangende verordening wordt vastgesteld, verdient 
het aanbeveling eerbiedigende werking aan de oude verordening te geven.  
 
Dit houdt in dat de verordening die wordt ingetrokken, van toepassing blijft op de belastbare feiten 
die zich vóór die datum van ingang van de heffing van de nieuwe verordening hebben voorgedaan. 
Voor die belastbare feiten blijft heffing dus mogelijk op basis van de oude verordening, ook al is die 
verordening ingetrokken. De opgenomen zinsnede ‘laatstelijk gewijzigd bij raadbesluit van <datum>’ 
moet worden opgenomen als het vaststellen van een ‘basis’ belastingverordening is gevolgd door 
wijzigingsverordeningen. In dat geval moet worden verwezen naar de laatst vastgestelde wijziging. 
Wij merken op dat in de gevallen dat de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
belastingverordening of de wijziging daarvan op grond van artikel 156, tweede lid, aanhef en 
onderdeel h, van de Gemeentewet is overgedragen aan het college van burgemeester en 
wethouders, het woord ‘raadsbesluit’ moet worden vervangen door ‘besluit van het college van 
burgemeester en wethouders’. 
 
Tweede lid 
Algemeen 
De inwerkingtredingsleden gemeentelijke belastingen bestaat in de meeste gevallen uit twee leden. 
Het eerste lid regelt de inwerkingtreding, het tweede lid bepaalt de datum van ingang van de heffing. 
 
Inwerkingtreding 
Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet moeten gemeenten de besluiten tot het vaststellen, 
wijzigen of intrekken van belastingverordeningen bekend maken. Het niet voldoen aan de 
bekendmakingsplicht leidt tot onverbindendheid van de belastingverordening (HR 31 maart 1993, nr. 
28.034, BNB 1993/182, Belastingblad 1993, blz. 274; Hoge Raad 10 augustus 1998, nr. 33.632, 
LJN: AA2624). Een belastingverordening treedt dus pas in werking na haar bekendmaking (afgezien 
van terugwerkende kracht in bijzondere gevallen). In de verordening is de inwerkingtreding bepaald 
direct na de eerste dag na de bekendmaking. Er kan ook gekozen worden voor een andere datum 
of dag. Het noemen van een concrete datum is ook mogelijk, maar dan moet de bekendmaking wel 
plaatsvinden vóór die datum. Een datum van inwerkingtreding bevordert de duidelijkheid. Voor de 
gevallen dat de verordening onverhoopt niet zelf in haar inwerkingtreding voorziet, biedt artikel 142 
Gemeentewet een vangnet: de inwerkingtreding is dan de achtste dag na die van de bekendmaking. 
Zeker als een belasting wordt ingevoerd is een reële termijn tussen bekendmaking en 
inwerkintreding van de belastingverordening noodzakelijk om een goede uitvoering daarvan 
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mogelijk te maken. De datum van inwerkingtreding moet zodanig worden vastgesteld, dat niet alleen 
de heffings- en invorderingsambtenaar de nodige voorbereidingshandelingen kunnen treffen, maar 
ook de toekomstige belastingplichtigen de gelegenheid hebben om tijdig kennis te nemen van de 
nieuwe verordening. 
 
Bekendmaking 
Bekendmaking geschiedt door plaatsing van de integrale tekst van het besluit tot vaststelling of 
wijziging van de belastingverordening in het gemeenteblad. 
 
De eisen die voor een gemeenteblad gelden, zijn een register en een nummering voor de 
overzichtelijkheid. Gemeentebesturen zijn voor het overige volledig vrij in de wijze waarop zij het 
gemeenteblad vormgeven en uitvoeren en in de frequentie van de verschijning ervan. De editie van 
het gemeenteblad waarin de verordening is geplaatst, moet algemeen verkrijgbaar zijn, dat wil 
zeggen in het algemeen voor het nemen van inzage en het verkrijgen van een exemplaar of een 
afschrift voor burgers beschikbaar zijn. Dit behoeft niet kosteloos te geschieden. Legesheffing is 
mogelijk ter bestrijding van de kosten voor het maken van een afschrift.  
 
Het gemeenteblad kan ook elektronisch worden uitgegeven (artikel 139, derde lid, Gemeentewet). 
Vanaf een nog nader te bepalen moment moet bekendmaking plaatsvinden in het gemeenteblad en 
moet dat gemeenteblad elektronisch op een algemeen toegankelijke wijze worden uitgegeven (Wet 
elektronische bekendmaking, Stb. 2008, 551). De Wet elektronische bekendmaking geeft niet alleen 
de mogelijkheid om regelgeving elektronisch bekend te maken, maar zij legt ook de verplichting op 
om doorlopende (‘geconsolideerde’) teksten van verordeningen op het internet beschikbaar te 
stellen (artikel 140 Gemeentewet). Door de beschikbaarstelling van doorlopende teksten van 
regelgeving krijgt de burger niet alleen toegang tot de bekendmaking van nieuwe regels, maar ook 
tot een volledig overzicht van alle op enig moment geldende voorschriften. Er is wat dat betreft een 
belangrijk onderscheid tussen bekendmaking (als voorwaarde voor inwerkingtreding) en andere 
vormen van kennisgeving, waaronder het beschikbaar houden van geconsolideerde teksten, die niet 
van belang zijn voor de inwerkingtreding, maar wel voor de verspreiding en de toegankelijkheid van 
de betrokken teksten. De Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving 
decentrale overheden verplicht provincies, gemeenten en waterschappen de geconsolideerde 
teksten op internet beschikbaar te stellen overeenkomstig het Internetpublicatiemodel Decentrale 
Regelgeving. Dit betekent onder meer dat geconsolideerde regelingen ter beschikking worden 
gesteld aan de door het ministerie van BZK in het leven geroepen Centrale Voorziening voor 
Decentrale Regelgeving (CVDR). 
 
Op grond van artikel 142 van de Gemeentewet treedt het bekend gemaakte besluit in werking met 
ingang van de achtste dag van de bekendmaking, tenzij in de verordening een ander tijdstip is 
aangegeven (vroeger of later). De datum van inwerkingtreding van een belastingverordening mag 
echter niet liggen voor vaststelling en bekendmaking ervan. 
 
Het feit dat de belastingverordening pas in werking treedt na bekendmaking, houdt slechts in dat de 
gemeente vóór dat tijdstip geen belastingaanslagen kan opleggen. De aanslagen kunnen echter wel 
betrekking hebben op de periode vanaf de datum van ingang van de heffing. 
 
Derde lid 
In het derde lid is de datum van ingang van de heffing opgenomen. Artikel 217 van de Gemeentewet 
bepaald dat een belastingverordening een datum van ingang van de heffing moet vermelden. De 
datum van ingang van de heffing geeft aan vanaf welke datum de in de belastingverordening 
genoemde (belastbare) feiten in de heffing worden betrokken. Ook bij het wijzigen van een 
verordening is het nodig om voor de wijzigingsverordening te bepalen vanaf welk moment de 
(gewijzigde) heffing wordt toegepast. 
 
Vierde lid 
Een citeertitel vereenvoudigt de verwijzing naar een bepaalde verordening. 
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Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.o Wijziging Afvalstoffenverordening 
De raad besluit: 
Tot vaststelling van de verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Gemeente Dronten 
2010 
 
Artikel 1 Wijziging Verordening 
De Afvalstoffenverordening gemeente Dronten 2010 wordt als volgt gewijzigd: 

A. De titel van artikel 2 komt als volgt te luiden:  
Aanwijzing inzameldienst, andere inzamelaars en vestiging uitsluitend recht 
 

B. Artikel 2 lid 1 komt als volgt te luiden: 
Het college kan aan een aanbestedende dienst een uitsluitend recht verlenen als bedoeld in 
artikel 2.24 sub a Aanbestedingswet 2012 voor het verrichten van activiteiten in het kader 
van de uitvoering van de afvalbeheertaken 
 

C. Artikel 2 lid 2 komt als volgt te luiden: 
Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen 
 

D. Artikel 2 lid 3 komt als volgt te luiden: 
Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het 
afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen 
 

E. Artikel 2 lid 4 komt als volgt te luiden: 
Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en 
beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu 

 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
6.Voorstellen van het college: bespreekstukken 
 
6.a Programmabegroting 2014 en programmaraming 2015 Werkvoorzieningsschap Kampen & 

Dronten  
De raad besluit: 
1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2014 en de programmaraming 2015 van 

het Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten. 
2. Dat de raming 2015 van het Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten geen aanleiding 

geeft tot commentaar of opmerkingen en dat dit schriftelijk wordt bevestigd aan het bestuur van 
het Werkvoorzieningschap. 

 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
6.b Verordening precariobelasting 2015 
De raad besluit: 
vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 
 
 
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2015 (Verordening 
precariobelasting 2015).  
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Artikel 1 Begripsbepalingen  
Voor de toepassing van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt, voor zover 
niet anders is bepaald, verstaan onder:  
a.  Algemene wet    : de Algemene wet op de rijksbelastingen van 2 juli 1959 (Stb.301); 
b.    Invorderingswet : de Invorderingswet 1990 (Stb.221);  
c.  tabel  : de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende 
tarieventabel;  
d.    dag   : een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangende te 0.00 uur;                     
e.    een week  : een aaneengesloten tijdvak van 7 dagen;  
f.     een maand  : een kalendermaand;  
g.    een jaar  : een kalenderjaar;  
h.    vergunning:  : een door het gemeentebestuur verleende en in de gemeentelijke registratie 
opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of 
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.  
 
Artikel 2 Belastbaar feit  
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting, voor zover niet genoemd in enig 
andere gemeentelijke heffings- of tarievenverordening, geheven ter zake van het hebben van 
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond bedoeld of 
genoemd in deze verordening, de daarbij behorende tarieventabel dan wel de bij deze verordening 
behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.  
 
Artikel 3 Belastingplicht  
1.   De precariobelasting wordt 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.  

2.   In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft 
verleend voor het hebben van het voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens 
rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het 
voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeente 
grond heeft.  

 
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief  
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening 
bepaalde. 
 
Artikel 5  Berekening van de precariobelasting 
c. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel 

genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt. 
d. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de 

oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald. 
e. Indien in de tarieventabel voor het hebben van voorwerpen waarvoor zowel een jaar-, maand- 

week- als dagtarief is opgenomen, is voor de berekening van de precariobelasting het tarief van 
toepassing dat het meest aansluit bij een ter zake door de gemeente verleende vergunning. In 
de gevallen waarin geen vergunning is verleend, geldt het tarief voor de kleinste tijdseenheid. 

f. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn 
opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest 
voordelige wijze. 

g. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting: 
a indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is 

opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week; 
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b. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of 
weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand. 

h. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is 
opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een 
week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van 
het belastingtijdvak. 

 
Artikel 6 Belastingtijdvak  
1.   In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het 

voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met 
dien verstande dat bij een kalenderjaar overschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het 
belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.  

2.   In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten 
periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.  

 
Artikel 7 Wijze van heffing  
1. De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.  
2.   In afwijking van het eerste lid wordt de voor één dag verschuldigde precariobelasting 
      geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke 

kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door 
mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de 
belastingschuldige bekendgemaakt.  

 
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang  
1.   In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang 

van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2.   In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde 

van het belastingtijdvak.  
3.   Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven 

geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak 
verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven.  

4.   Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op 
ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten 
van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de 
belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de 
ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.  

5.   Aanslagen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd, met dien verstande dat het totaal van 
op een aanslagbiljet verenigde belastbare feiten als één belastingaanslag wordt aangemerkt.  
 

Artikel 9 Termijnen van betaling  
1.    De aanslag moet worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het  

 aanslagbiljet. 
2.    In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precario- 
       belasting worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid:  
       a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;  
       b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving,  

dan wel ingeval van toezending ervan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de 
kennisgeving.  
 

Artikel 10 Vrijstellingen  
De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:  
1. voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienst 

bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft 
op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de 
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       Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen; 
2.    voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of 
       beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde; 
3.    brievenbussen, postzegelautomaten, telefooncellen en niet tot reclame dienende  
       aanwijzingen voor het publiek; 
4. voorwerpen onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, waarvan de gemeente,  

waterschappen, de provincie of het Rijk genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt 
recht is;  

5. wegwijzers en verkeersaanduidingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond, ANWB en 
van andere overeenkomstige instellingen; 

6. voorwerpen welke uitsluitend worden gebezigd voor liefdadige of kerkelijke doeleinden of ten 
behoeve van politieke partijen. 

 
Artikel 11 Kwijtschelding  
Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.  
 
Artikel 12 Aanmeldingsplicht  
De belastingplichtige bedoeld in artikel 4 is gehouden, indien hij na het in werking treden van deze 
verordening belastingplichtig wordt, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van 
burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, 
onderdelen b en d, van de Gemeentewet. 
 
Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de precariobelasting.  
 
Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel  
1.   De ‘Verordening precariobelasting 2014’ van 28 november 2013 wordt ingetrokken met ingang 

van 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die 
zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. De verordening treedt in werking op 1 januari 2015;  
3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2015; 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening precariobelasting 2015’. 
 
Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2015  
Afmetingen en tarieven  
 

 Dronten Centrum Afmeti

ng in 

mtrs 

(lxb) 

Tarief 

in € 

per 

dag  

Tarief 

in € 

per 

week 

Tarief in 

€ per 

maand 

Tarief in 

€ per 

seizoen 

 Hoofdstuk 1 Standplaatsen 

op openbare 

gemeentegrond 

     

 Dronten Centrum      

 

 

1.1 

 

Het tarief bedraagt voor het 

innemen van een 

standplaats met een 

standplaats-vergunning op 

locatie: 

     

1.1.1 De Schans A 8 x 5    100,35  

1.1.2 De Schans B 5 x 4   85,25  

1.1.3 De Schans C 8 x 5    100,35  

1.1.4 De Schans D / Binnenloop 

(seizoensgebonden: alleen 

oliebollen in 

10 x 5    385,15 
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november/december) 

1.1.5 De Schans E (KPN gebouw 

nabij Aldi) 

seizoensgebonden: alleen 

kerstbomen) 

5 x 4    85,25 

 

1.1.6 Tussendek (parkeerplaats) 8 x 5 34,30    

       

 Dronten Zuid      

 

 

1.2 

Het tarief bedraagt voor het 

innemen van een 

standplaats met een 

standplaatsvergunning op 

locatie: 

     

1.2.1 Wardhof A 6 x 4   68,75  

1.2.2 Wardhof B 6 x 4   68,75  

       

 Swifterbant      

 

 

1.3 

Het tarief bedraagt voor het 

innemen van een 

standplaats met een 

standplaats-vergunning op 

locatie: 

     

1.3.1 Zuidsingel A 8 x 4   85,25  

1.3.2 Zuidsingel A (oliebollen) 8 x 4    178,80 

 

1.3.3 Zuidsingel B 6 x 4   68,75  

1.3.4 De Schutsluis (parkeerplaats) 5 x 5   31,20  

  

 

     

 Biddinghuizen      

1.4 Het tarief bedraagt voor het 

innemen van een 

standplaats met een 

standplaats-vergunning op 

locatie: 

     

1.4.1 Dreef A 8 x 5   85,25  

1.4.2 Dreef A (oliebollen) 8 x 5    287,70 

1.4.3 Dreef B 6 x 4   68,75  

1.4.4 Baan (parkeerplaats) 5 x 5   31,20  

       

 Niet centrumgebied      

1.5 Het tarief bedraagt voor het 

innemen van een 

standplaats met een 

standplaats-vergunning op 

locatie: 

     

1.5.1 Harderdijk 15 x 5   151,55  

       

 Industrieterreinen      

1.6 Het tarief bedraagt voor het 

innemen van een 

standplaats met een 

standplaats-vergunning op 

locatie: 

     

1.6.1 Dronten: De Aar 15 x 10   220,05  

1.6.2 Swifterbant: De Kolk 15 x 8   187,60  
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1.6.3 Biddinghuizen: Noorderbaan 15 x 10   187,60  

       

 Andere      

 

 

 

1.7 

 

Het tarief bedraagt voor het 

met standplaatsvergunning 

innemen van een andere 

standplaatslocatie dan 

genoemd, op de in de 

vergunning opgenomen 

locatie:  

 48,05  

 

   

       

 Hoofdstuk 2 Terrassen      

2.1 

Het tarief bedraagt voor 

voorwerpen op of boven 

een terras 

    

 

155,05 

 

       

 
Hoofdstuk 3  Bouwmaterialen 

en dergelijke 
    

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Onder bouwmaterialen 

wordt verstaan een loods, 

een keet, een container, 

een big bag, een steiger of 

een stelling, een heikar of 

een heistelling, een kraan, 

een betonmolen, een 

asfaltketel, trechter, pannen, 

stenen, cementzakken, 

planken, bekistingsmateriaal, 

ijzermatten en overige 

materialen en werktuigen 

welke voor het bouwen dan 

wel het slopen van een 

pand gebruikt worden of 

vrijkomen.  

    

 

 

 

 

3.2 

 

Het tarief voor 

bouwmaterialen die voor 

meer dan 14 dagen 

aaneengesloten een 

oppervlakte innemen 

bedraagt per m2:  

 
1,27 

 
  

 

       

 

 

Hoofdstuk 4  Leidingen, 

kabels en buizen 
    

 

4.1  

 

Het tarief bedraagt voor 

leidingen, kabels en buizen: 

 

    

 

 
per m1,  

 

 

 

 

 

 

 
0,61 

 

 
Notulen: met een stemverklaring van de heer J. den Boer van de fractie SP is het voorstel  
unaniem akkoord 
 
 
7.Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van de raad 
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7.a Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de SP over salaris boven 
Balkenendenorm 
 
 
8. Sluiting  
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 december 2014 
 
 
Voorzitter, 
 
 
Griffier  
 


