
 
 

 Raadsvoorstel 
 

 

 

 

 

Onderwerp: Vaststellen wijziging van de Verordening rioolheffing 2021 

 

 

 

Raadsvergadering 8 juli 2021, agendapunt 7.1. 

 - zie apart besluitblad - 

  

Datum raadsvoorstel 29 juni 2021 

Bijlage(n) 1 

Zaaknummer Z.178002 / D.1180194 

Behandeld in commissie Algemeen Bestuur en Middelen 24 juni 2021, 

agendapunt 7.3 

Portefeuillehouder wethouder G. Rebel 

Informatie bij Rik Ligthart 

E-mail / telefoonnummer r.ligthart@huizen.nl / 033-5281661 

 

 

Voorstel 

 

Instemmen met de wijziging in de Verordening rioolheffing 2021 dat beide vrijstellingen, 

zoals genoemd in artikel 12, worden geschrapt met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.  

 

Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 

De rechtbank Rotterdam heeft op 26 februari 2021 geoordeeld dat het vrijstellen van 'kerken' 

van rioolheffing een ongelijke behandeling oplevert van gelijke gevallen. Dit besluit was dus 

de aanleiding om dit aan te passen in de geldende Verordening rioolheffing 2021.  

Argumentatie 

Kerkenvrijstelling verordening rioolheffing 2021 Huizen 

De gemeente Huizen kent sinds jaar en dag in de Verordening rioolheffing een vrijstelling 

voor onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor 

het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, ook 

wel de kerkenvrijstelling genoemd. Naast de gemeente Huizen zijn er nog zestien andere 

gemeenten die ook deze vrijstelling hanteren. 
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Jurisprudentie 

De rechtbank Rotterdam heeft op 26 februari 2021 geoordeeld dat deze vrijstelling een 

ongelijke behandeling oplevert van gelijke gevallen. 

Het gelijkheidsbeginsel dient vanuit de aard van de heffing, de relevante feiten en de 

omstandigheden beoordeeld te worden. Het belastbaar feit doet zich voor wanneer percelen 

direct of indirect zijn aangesloten of afvoeren op de gemeentelijke riolering. Het belastbaar 

feit doet zich dan bij een woning én een gebouw voor de openbare eredienst op dezelfde 

wijze voor. Ook overweegt de rechtbank dat de rioolheffing een bestemmingsheffing is voor 

het kostenverhaal van de uitvoering van de gemeentelijk watertaken. Woningen én 

gebouwen voor de openbare eredienst zijn beide kostenveroorzakers en hebben beide het 

profijt van deze zorgtaak. 

Dit betekent dat gelijke gevallen ongelijk behandeld worden. De heffingsambtenaar van de 

desbetreffende gemeente heeft geen objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond 

aangedragen. De aanslagen rioolheffing moesten worden vernietigd. 

Tegen deze uitspraak loopt momenteel een beroep in cassatie.  

Media en bezwaar 

Deze uitspraak heeft de media gehaald en dit heeft geleid tot bezwaren tegen onze 

aanslagen rioolheffing. We hebben circa 50 ontvankelijke bezwaren ontvangen van 

particulieren. Daarnaast heeft een no-cure-no-paybureau zijn bezwaar tegen de aanslag van 

zijn cliënten, bedoeld om de WOZ-waarde te betwisten, nader gemotiveerd met een 

verwijzing naar bovenstaande uitspraak. Het gaat hier om circa 100 objecten. We hebben 

dus inmiddels tegen 150 objecten een bezwaar binnengekregen die we op basis van huidige 

jurisprudentie gegrond moeten verklaren. Het gaat om een bedrag van circa € 33.000,- euro 

voor wat betreft de rioolheffing. Dit is exclusief de proceskosten die aan het no-cure-no-

paybureau moeten worden toegekend. Daarnaast liggen er nog circa 250 bezwaren van 

diverse no-cure-no-paybureaus, die wel bezwaar hebben aangetekend tegen de aanslag, 

maar nog niet nader gemotiveerd hebben tegen de aanslag rioolheffing. Risico maximaal 

€ 57.000,-, exclusief proceskosten. 

Advies VNG 

Het VNG-advies luidt als volgt: “Als de gemeente twijfelt over de eigen rechtvaardiging voor 

de kerkenvrijstelling is het allereerst de vraag wat de consequenties zijn richting andere 

aanslagen. Tegen het oordeel dat de vrijstelling zich dan ook uitstrekt tot andere aanslagen 

op grond van het gelijkheidsbeginsel loopt momenteel een beroep in cassatie van een 

andere gemeente (Sliedrecht). Wij hebben van de gemachtigde van deze gemeente 

begrepen dat ze hebben aangevoerd dat ze van oordeel zijn dat de sanctie disproportioneel 

is gezien de omvang van de vrijstelling. Wij verwachten het oordeel van de Hoge Raad 

binnen enkele maanden.  
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Als u wacht op deze uitspraak kunt u de bezwaren afdoen conform het oordeel van de Hoge 

Raad en dan is een eventueel vervolg (inclusief extra proceskostenvergoedingen) in een 

beroepsfase minder aannemelijk. 

 

De gemeenteraad kan ook direct (eventueel met terugwerkende kracht) beslissen de 

vrijstelling te schrappen. Daarmee maakt de gemeentelijke wetgever naar buiten toe kenbaar 

dat er geen sprake is van een oogmerk tot begunstiging maar van een historisch bepaalde 

vrijstelling waarvan het over het hoofd gezien is dat hij niet meer aansluit bij het kosten-

verhaal in deze tijd. Het oogmerk tot begunstiging is namelijk de reden dat de rechters nu de 

vrijstelling van enkele gevallen van toepassing verklaren op alle aanslagen. Zou dat oogmerk 

niet van toepassing worden verklaard dan geldt de meerderheidsregel en vanzelfsprekend is 

de kerkenvrijstelling niet van toepassing op de meerderheid van de gevallen. 

 

Afschaffen van de vrijstelling met terugwerkende kracht betekent overigens niet dat 

aanslagen voor kerken alsnog kunnen worden gehandhaafd. Een bezwaar tegen een 

eventueel opgelegde aanslag op basis van het vertrouwensbeginsel slaagt. De gemeente 

kan bij terugwerkende kracht wel de stelling betrekken dat andere belastingplichtigen zich 

niet meer kunnen beroepen op uitbreiding van de vrijstelling.” 

Om hoeveel vrijstellingen gaat het? 

We hebben dertien objecten vrijgesteld op basis van de ‘kerkenvrijstelling’. Daarnaast ook 

vier objecten die vrijgesteld zijn, omdat ze in hoofdzaak worden gebruikt voor de publieke 

dienst van de gemeente. De vrijstelling van onroerende zaken bestemd voor de publieke 

dienst van de gemeente zijn geen onderwerp geweest van de rechtszaak. Maar gezien de 

geest van de uitspraak, worden deze wel meegenomen in het advies. 

Rechtvaardigingsgrond 

Zoals reeds gesteld in de eerste alinea heeft de gemeente Huizen de kerkenvrijstelling al 

tientallen jaren in de verordening staan. Een objectieve rechtvaardigheidsgrond hebben wij 

niet kunnen vinden en wij twijfelen er sterk aan of die er tijdens het ontstaan van deze 

vrijstelling ook was, anders dan het uit doelmatigheidsoverwegingen overnemen van de 

reeds bestaande verplichte vrijstelling in de verordening onroerende-zaakbelastingen.  

Ons beleid is nooit begunstigend bedoeld geweest en gezien de onbedoelde gevolgen 

hiervan, willen we dit onmiddellijk beëindigen. 

Advies 

Het advies is om op grond van het bovenstaande de wijziging van de Verordening 

rioolheffing 2021 met terugwerkende kracht vast te stellen per 1 januari 2021, waarbij beide 

vrijstellingen, zoals genoemd in artikel 12, worden geschrapt. Hiermee kunnen de bezwaren 

ongegrond worden verklaard.  
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Vertrouwensbeginsel 

De kerken kunnen op basis van het vertrouwensbeginsel ervan uitgaan dat zij geen aanslag 

rioolheffing 2021 zullen krijgen. Mochten wij dit wel doen, zoals de gewijzigde verordening 

voorschrijft, dan worden bezwaren hiertegen gegrond verklaard. Om dit te voorkomen, 

stellen wij voor deze aanslagen niet op te leggen. Dit zal voor het eerst gebeuren voor het 

belastingjaar 2022. Een bezwaar/beroep hiertegen kan op basis van de meerderheidsregel 

van het gelijkheidsbeginsel worden afgewezen. We gaan de kerkgenootschappen dit jaar 

een brief sturen, waarin wordt medegedeeld dat op basis van de huidige jurisprudentie voor 

2022 een aanslag rioolheffing wordt opgelegd. 

Geheimhouding 

Niet van toepassing. 

Alternatieven 

Het alternatief is om de Verordening rioolheffing 2021 niet te wijzigen. Dit betekent dat de 

bezwaren moeten worden toegekend. De financiële gevolgen hiervan zijn disproportioneel. 

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening 

Niet van toepassing. 

 

Beslistermijn 

De wijziging van de Verordening rioolheffing 2021 dient zo spoedig mogelijk te worden 

aangepast. 

 

Financiële paragraaf 

Niet van toepassing. 

 

 

Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 

De raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door 

het vaststellen van een belastingverordening of een wijzigingsverordening. Dit is 

voorgeschreven in artikel 216 van de Gemeentewet. 

 

Collegeprogramma 

Niet van toepassing. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 
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Eerdere besluiten 

In de begrotingsraad van 5 november heeft u de Verordening rioolheffing 2021 vastgesteld. 

 

Voorgeschreven procedure 

De nu vast te stellen wijziging van de Verordening rioolheffing 2021 treedt in werking na 

openbare bekendmaking (voorgeschreven wijze). 

 

Kader- en beleidsnota’s 

Niet van toepassing. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing.  

 

Bijlagen 

1. Besluit tot wijziging van de Verordening rioolheffing 2021. 

 

 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

De secretaris De burgemeester 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en 

Middelen van 24 juni jl.. 

De commissie adviseert u bij het agendapunt hamerstukken van uw vergadering van 8 juli 

a.s. zonder verdere beraadslagingen in te stemmen met het voorstel. 

 


