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Aandachtspunten Belastingverordeningen 

Bij de lokale overheden worden momenteel de belastingverordeningen voor 2021 voorbereid. Centraal bij deze 

voorbereidingen staan de tariefberekeningen. De beleidsmedewerker belasting trekt dan samen op met de 

beleidsadviseurs van de verschillende vakafdelingen en met verschillende financieel consulenten. Dat doet deze 

natuurlijk ook voor de invoering en het wijzigen van de belastingverordeningen. 

 

Verder wordt elk jaar rekening gehouden met de wijzigingen die de Unie van Waterschappen en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten hebben doorgevoerd in hun modelverordeningen. De VNG heeft op 8 juli 2020 een ledenbrief 

gestuurd over de wijzigingen van enkele van haar modelverordeningen. 

 

Involon ondersteunt een groot aantal lokale overheden bij het jaarlijks opstellen van de belastingverordeningen. Bij 

diverse opleidingen staat Involon uitgebreid stil bij de belastingverordeningen die door de cursisten worden ingebracht. 

Tijdens deze activiteiten vallen dezelfde onvolkomenheden op. Vanuit deze praktijkervaringen willen wij een aantal 

aandachtspunten aanreiken voor de belastingverordeningen 2021. 

 

Formele aandachtspunten 

Verschillende lokale overheden verwijzen in het artikel voor de termijnen van betaling naar de termijnen zoals 

vastgesteld in het incassoreglement. Dit incassoreglement is dan vastgesteld door bijvoorbeeld het college van 

burgemeester & wethouders of door het dagelijks bestuur. Deze verwijzing is in strijd met de wet. De Gemeente-, 

Provincie en Waterschapswet zijn op het gebied van de formele bepalingen gelijkluidend. In deze wetten is bepaald dat 

in de belastingverordening afgeweken mag worden van artikel 9 van de Invorderingswet. Dit artikel handelt over de 

termijnen van betaling. Deze wetten wijzen de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur aan als het 

bevoegde orgaan voor het vaststellen van de belastingverordeningen. Om die reden mogen B&W of het D.B. deze 

termijnen niet vaststellen. 

 

In de formele bepalingen van genoemde wetten staat ook opgenomen dat uit drie heffingswijzen gekozen kan worden: 

bij wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of de heffing op andere wijze.  

 

De heffing op andere wijze is alleen in het leven geroepen voor de heffing van lokale belastingen. Deze heffing moet 

worden uitgevoerd conform de bepalingen in de belastingwetten, zoals die gelden voor de heffing bij wege van aanslag. 

De heffing op andere wijze wordt met name toegepast bij de verschillende rechten. 

 

Hoe deze heffingswijze in de belastingverordening moet worden uitgewerkt is weer vastgelegd in de Gemeente-, 

Provincie en Waterschapswet. De belastingverordening moet namelijk bepalingen bevatten over hoe de belastingschuld 

wordt geheven (bijvoorbeeld met behulp van een nota) én hoe die bekend wordt gemaakt (bijvoorbeeld door het 

toesturen van de nota). 

 

Naast het ontbreken van één van deze twee bepalingen bevatten belastingverordeningen bij de heffing op andere wijze 

ook vaak antieke middelen om de belastingschuld te heffen. Middelen als een “stempelafdruk” of een “zegel” worden al 

decennia niet meer ingezet. Deze bepalingen vallen met name op in de legesverordeningen. De bekende 

modelverordeningen bevatten meer moderne teksten. 

 

Bij de afvalstoffenheffing kan ook sprake zijn van de heffing op andere wijze, terwijl verzuimd wordt om die heffingswijze 

ook op te nemen in de belastingverordening. De afvalstoffenheffing kent vaak verschillende tarieven. Jaartarieven die 

samenhangen met de wekelijkse inzameling. Maar ook tarieven voor het incidenteel op verzoek ophalen van grof 

huishoudelijk afval of het wegbrengen daarvan naar bijvoorbeeld de gemeentelijke werf. Voor de tarieven die 

samenhangen met de wekelijkse inzameling wordt in de praktijk de heffing bij wege van aanslag toegepast. Het heffen 
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van de belastingschuld voor het ophalen of het wegbrengen gebeurt in de praktijk veelal met een nota of kassabon. 

Feitelijk zijn dit weer vormen van de heffing op andere wijze die in de belastingverordening van toepassing moet worden 

verklaard op deze tarieven. 

 

Materiële aandachtspunten 

Nog kort enkele materiële aandachtspunten op een rijtje, waarover wij reeds eerder gepubliceerd hebben. 

 

Met het opnemen van een facultatieve vrijstelling in de belastingverordening kan al gauw een ongelijkheid gecreëerd 

worden wanneer deze vrijstelling niet objectief te rechtvaardigen is. Het is aan te bevelen om de geldende facultatieve 

vrijstelling(en) aan dit objectiveringscriterium te toetsen. Soms kan met een nultarief hetzelfde effect bereikt worden, 

zoals de jurisprudentie bij de rioolheffing uitwijst. 

 

In het geval bij algemene belastingen, zoals de precario- en reclamebelasting, een tariefdifferentiatie naar gebieden 

gehanteerd wordt dient hiervoor een objectieve rechtvaardiging door de gemeenteraad te zijn vastgelegd. Dit is een 

uitkomst van de vaste jurisprudentie. 

 

De afvalstoffenheffing mag alléén gehanteerd worden voor het kostenverhaal van het beheer van huishoudelijk afval. In 

de praktijk komt het voor dat in de tarieventabel van de afvalstoffenheffing ook tarieven zijn opgenomen voor 

bijvoorbeeld het aanbieden van bedrijfsafval. Voor het kostenverhaal van het beheer van bedrijfsafval kan altijd een 

verordening reinigingsrecht ingevoerd worden. 

 

Gemeenten met een verordening parkeerbelasting dienen er aandacht voor te hebben dat de gemeenteraad de 

kostenonderbouwing voor de naheffingsaanslag, de wielklem en het wegslepen moet vaststellen. Voor de wijze van 

toerekening zijn voorschriften vastgelegd in het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen. Deze kostenonderbouwingen 

kunnen heel goed in aparte hoofdstukken van de tarieventabel van de verordening parkeerbelasting worden 

opgenomen. 

 

Opleiding & advies 

In de Basiscursus heffing gemeentelijke belastingen en in INVORM-h staan de belastingverordeningen centraal. Ook 

ondersteunt Involon jaarlijks lokale overheden bij het opstellen van de belastingverordeningen. Gemeenten die de 

uitvoering van de gemeentelijke belastingen hebben ondergebracht bij een belastingsamenwerking schakelen Involon 

ook in het voor het beleids- en juridisch advies. 

 

Heeft u vragen over het beoordelen van belastingverordening? Of wilt u meer weten over INVORM-h? Bel of  

mail Huib Pijpers: 

E h.pijpers@involon.nl 

T (024) 64 85 900 

 


