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Voorstellen voor een doelmatiger
uitvoering

1.1 Slimmere uitvoering, meer resultaat
De laatste integrale aanpassing van de belastingbepalingen in de Gemeentewet dateert uit 1995. Het
jaar ook waarin de gemeenten de uitvoering van de Wet WOZ ter hand hebben genomen. Weliswaar
zijn er na 1995 enkele aanpassingen doorgevoerd maar deze zien vooral op specifieke belastingen of
onderdelen daarvan.
De afgelopen twintig jaar zijn verschillende knelpunten in de uitvoeringspraktijk gesignaleerd. Passende maatregelen om deze knelpunten op te heffen, zijn tot op heden niet doorgevoerd. Nu de druk
op een doelmatiger uitvoering van de Wet WOZ en de gemeentelijke belastingheffing toeneemt, komt
de urgentie om het wettelijk kader aan te passen opnieuw naar voren.
De afgelopen jaren is veel gesproken over verbreding van het belastinggebied. Hoewel daar veel voor
te zeggen is, is dat niet de insteek van deze notitie. In deze notitie zijn knelpunten benoemd die met
snelle ingrepen tot een doelmatiger uitvoering kunnen leiden.
In deze notitie zijn verschillende knelpunten in de uitvoeringspraktijk beschreven. Knelpunten die met
elkaar gemeen hebben dat zij zijn gestoeld op wet- en regelgeving waarvan de toepassing arbeidsintensief is, terwijl het effect van die werkzaamheden een beperkte toegevoegde waarde levert aan een
rechtvaardige en doelmatige belastingheffing. Daarnaast roept deze knellende wet- en regelgeving
ook vaak verwarring op bij belastingplichtigen. Aanpak van deze knelpunten door aanpassingen in
wet- en regelgeving zal naar verwachting de uitvoering van de Wet WOZ en de gemeentelijke belastingheffing vereenvoudigen, en daarmee doelmatiger maken. De netto-opbrengst van de belastingheffing kan hiermee worden verbeterd.

1.2 Uitgangspunten
Om zicht te krijgen op de knelpunten, heeft de VNG haar oor te luisteren gelegd bij gemeenten en
dienstverleners. Uit de veelheid aan suggesties zijn vervolgens die knelpunten uitgewerkt die met
enkele technische aanpassingen doelmatiger zijn uit te voeren. Bij de selectie van de ideeën hebben wij
vooral gekeken naar de beperking van uitvoeringslast, de toegevoegde waarde op de uitvoeringskwaliteit, de urgentie en de politieke neutraliteit. Van de 10 stappen die in dit rapport worden uitgewerkt,
verwachten wij dat daarmee een significante verbetering bij de uitvoering te bereiken is.
Zeker sinds de Wet WOZ deel uitmaakt van het stelsel van basisregistraties staat de gemeentelijke
belastingpraktijk niet op zichzelf. Desondanks komen in deze notitie geen knelpunten en voorstellen
aan bod die de wisselwerking tussen de WOZ en andere basisregistraties kunnen verbeteren. Dat laat
onverlet dat wij verwachten dat door een betere afstemming van gebruikte begrippen - zoals bij de
objectafbakening in de WOZ en de BAG - voor de uitvoeringspraktijk winst te behalen is.

1.3 De knelpunten en hun verbetermogelijkheden
Waardering NSW-landgoederen
Als een onroerende zaak is gerangschikt als NSW-landgoed, kan de eigenaar gebruikmaken van
bijzondere regelingen bij verschillende belastingen. De rangschikking heeft ook gevolgen voor de
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WOZ-waardering en de heffing van de OZB. Bij de waardering van NSW-landgoederen doen zich twee
knelpunten voor. In de eerste plaats wijken de criteria voor een NSW-landgoed in de Wet WOZ en bij
de OZB iets af van de criteria in de Natuurschoonwet zelf. Hierdoor moeten gerangschikte landgoederen bij de uitvoering van de Wet WOZ en bij de OZB opnieuw worden getoetst. Het tweede knelpunt
ziet op de instandhoudingsverplichting van het landgoed en de waardedrukkende invloed daarvan op
de WOZ-waarde. De voorschriften en de uitleg van de Hoge Raad daarover, leiden tot arbeidsintensieve taxaties.
Voorstellen:
1. De criteria voor een NSW-landgoed worden in de Wet WOZ en OZB gelijkgetrokken met de criteria
in de Natuurschoonwet. Hierdoor kan controlewerk achterwege blijven. Voor gemeenten kan dit
betekenen dat een enkel NSW-landgoed alsnog de fiscale voordelen in de OZB geniet.
2. Door vereenvoudiging van de regelgeving waarbij alle onbebouwde grond vrijgesteld blijft, maar
de opstallen volgens de gebruikelijke regels worden gewaardeerd, kan de gemeente veel werk uit
handen worden genomen. De voorstellen laten de belastingvoordelen voor de landgoedeigenaren
grotendeels in stand.
WOZ-beschikkingen
Bij de presentatie van de WOZ-waarde op de beschikking speelt de WOZ-paradox; de vermelding van
één exacte waarde binnen de bandbreedte van correcte waardes. Deze wijze van presentatie geeft
onvermijdelijk ruis in de communicatie en kan tot bezwaarschriften leiden. Daarnaast onderscheidt de
Wet WOZ verschillende soorten WOZ-beschikkingen. Naast de initiële beschikking die de gemeente
spontaan toestuurt en de herzieningsbeschikkingen om kenbare fouten te herstellen, zijn dat beschikkingen voor nieuwe belanghebbenden en beschikkingen voor medebelanghebbenden aan de eigenaar
of gebruiker. Een recent arrest van de Hoge Raad laat zien dat het niet nodig is om verschillende soorten belanghebbendenbeschikkingen te hanteren; alle bestaande en nieuwe belanghebbenden kunnen
worden bediend met een artikel28beschikking.
Voorstellen:
3. Om het beeld van exactheid van de vastgestelde WOZ-waarde te nuanceren, wordt in de wet een
gestaffeld afrondingsvoorschrift opgenomen.
4. Er komt één grondslag voor een belanghebbendenbeschikking. Hierdoor is het mogelijk de bestaande regels te vereenvoudigen. Dit voorkomt verwarring bij belanghebbenden en gemeenten
en maakt de uitvoering eenvoudiger.
Uniformering objectafbakening WOZ en OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing
De verschillende objectafbakeningscriteria in de drie veel voorkomende gemeentelijke belastingen
leiden ertoe dat voor iedere belasting de objecten afzonderlijk moeten worden bepaald. Daarnaast
kunnen kleine verschillen leiden tot andere belastingheffing en dat is de meeste betrokkenen slecht uit
te leggen.
Voorstellen:
5. De objectafbakening in de belangrijkste gemeentelijke belastingen worden op elkaar afgestemd,
wat de uitvoering doelmatiger maakt. Gemeenten kunnen dan volstaan met een eenmalige
afbakening voor meervoudig gebruik. Op zich zouden gemeenten deze afstemming zelf kunnen regelen in de verschillende verordeningen. Onduidelijk is echter in hoeverre dit aansluit bij de - soms
vage - wettelijke voorschriften. Daarom is een eenduidige wettelijke regeling gewenst.
6. De uniformering van de objectafbakening biedt een aanknopingspunt om artikel 221 Gemeentewet
(de aan de OZB gelieerde belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten) te integreren in de OZB.
8
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Woondelenvrijstelling OZB-gebruikersheffing
De afgelopen jaren is door met name zorgcentra een groot aantal procedures gevoerd over de toepassing van de woondelenvrijstelling. In enkele richtinggevende arresten heeft de Hoge Raad in november
2013 bepaald dat het verblijf van verzorgden en verpleegden in zorgcentra voor die mensen als wonen
moet worden aangemerkt. Ook na de richtinggevende arresten van de Hoge Raad blijven de werkzaamheden bij de uitvoering van de woondelenvrijstelling bij zorgcentra arbeidsintensief.
De uitwerking die de woondelenvrijstelling in de rechtspraak heeft gekregen, sluit niet aan bij de
bedoeling van de invoering van deze vrijstelling. De vrijstelling was immers bedoeld om huishoudens
die in onroerende zaken wonen die als niet-woning worden aangemerkt, toch het voordeel van de
afschaffing van de gebruikersheffing te laten genieten. Zorgbehoevenden die in een zorgcentrum
verblijven, betalen echter geen OZB. Daarnaast wordt dit verblijf bekostigd vanuit de AWBZ. Het is
daarom vreemd dat de woondelenvrijstelling die voor particuliere huishoudens is bedoeld, ook aan
deze instellingen moet worden verleend.
Voorstellen:
7. De reikwijdte van de woondelenvrijstelling wordt ingeperkt zodat instellingen die met publieke
middelen collectieve taken uitvoeren niet meer delen in de voor huishoudens bedoelde woondelenvrijstelling.
Uitvoering controle parkeerbelasting
De wet- en regelgeving voor de parkeerbelastingen in nog gebaseerd op de stand van de techniek van
25 jaar geleden. Mede door de technische ontwikkeling zijn nieuwe handhavings- en controletechnieken beschikbaar. De doelmatigheid die met deze technieken kan worden gerealiseerd, wordt gehinderd doordat bij de toetsing van de naheffing alleen de vraag van belang is of men heeft betaald.
Aanvullende instructies die de controle op het doen van een correcte aangifte moeten bevorderen, zijn
op basis van de rechtspraak bij die toetsing niet van belang.
Voorstellen:
8. Aanpassen van de vereisten voor het naheffen van de parkeerbelasting waarbij niet alleen de betaling op zich maar ook de handelingen voor een correcte aangifte van belang zijn. Daarbij dient het
te gaan om handelingen in het belang van de handhaving en controle van de belastingplicht.
Kostentoerekening bij bestemmingsheffingen en retributies
De afgelopen jaren zijn er veel procedures gevoerd over de opbrengstlimiet van bestemmingsheffingen en retributies. Voor de toetsing van deze geschillen heeft de Hoge Raad in een reeks arresten een
stappenplan ontwikkeld. Desondanks hebben gemeenten nog steeds met zeer arbeidsintensieve procedures te maken. In deze procedures zorgen vooral de indirecte kosten tot vraagpunten. Niet alleen
het verband tot de taakuitvoering en dienstverlening is een veel terugkerend twistpunt. Ook de wijze
waarop gemeenten de indirecte kosten verdelen over de taken, kan aanleiding geven tot complexe
discussies. Een tweede knelpunt bij de kostentoerekening ziet op de verschillen in begrotingsregels tussen gemeenten en de bijbehorende eigen wijze van administratieve vastlegging. Het gevolg daarvan
is dat iedere gemeente voor zich de relevante cijfers uit de begroting en administratie moet zien te
herleiden. Deze verschillen dragen niet bij aan de transparantie van de onderbouwingen en daarmee
aan de acceptatie ervan.
Voorstellen:
9. De regeling van de opbrengstlimiet wordt vervangen door een regeling waarbij de geraamde
baten niet hoger mogen zijn dan bijvoorbeeld 140% van de geraamde directe lasten ter zake. In
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deze opzet moeten gemeenten de directe lasten inzichtelijk maken. De indirecte lasten worden
vervolgens forfaitair bepaald. Deze aanpak beperkt zowel in de voorbereiding als in procedures de
werkzaamheden bij het onderbouwen van de ramingen.
10. Om de transparantie en acceptatie te bevorderen, wordt de onderbouwing van de directe kosten
gestandaardiseerd. Door het gestandaardiseerde model vast te leggen in wet- en regelgeving worden ook rechters aan het gestandaardiseerde model gebonden.
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Knelpunten WOZ en gerelateerde
uitvoering belastingen

2.1 Waardering NSW-landgoederen
Op grond van de Natuurschoonwet (NSW) kunnen onroerende zaken op verzoek worden aangemerkt
(“gerangschikt”) als NSW-landgoed. Voorwaarde is onder meer dat deze onroerende zaken mede bestaan uit natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden, buitenplaatsen en andere bij het karakter
van het landgoed passende opstallen. De rangschikking wordt verleend als het blijven voortbestaan
van de onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is. De NSW-status wordt na toetsing aan wettelijke criteria verleend door het Rijk
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vh. Dienst Regelingen).
Als een onroerende zaak is gerangschikt als NSW-landgoed, kan de eigenaar gebruikmaken van bijzondere regelingen voor de erfbelasting, de schenkbelasting, de overdrachtsbelasting, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De rangschikking heeft ook gevolgen voor WOZ-waardering en de
heffing van de OZB.
De rangschikking als NSW-landgoed heeft voor de WOZ en de OZB een tweeledig effect. Enerzijds
wordt alle onbebouwde grond vrijgesteld. Dat zal doorgaans het merendeel van het object omvatten. Opstallen (met hun ondergrond) moeten wel worden gewaardeerd. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen opstallen die dienen tot woning of die dienstbaar zijn aan woondoeleinden (kortweg:
woningen) en de overige opstallen (kortweg: niet-woningen). De niet-woningen worden gewaardeerd
volgens de gebruikelijke waarderingsvoorschriften van de Wet WOZ. De woningen daarentegen worden gewaardeerd volgens een specifiek voorschrift; de bestemmingswaarde. In deze waarde komt de
instandhoudingsplicht van het landgoed tot uitdrukking.
2.1.1 Knelpunt: afwijkende criteria voor NSW-landgoed in WOZ en OZB
De Wet WOZ hanteert criteria voor de aanduiding van NSW-landgoederen die afwijken van de criteria
in de NSW zelf. Het verschil zit met name in de criteria voor de hoeveelheid bos en houtopstanden en
de hoeveelheid natuurterrein. Hierdoor kan het zijn dat een NSW-landgoed op grond van de NSW is
gerangschikt, maar toch niet in aanmerking komt voor de speciale behandeling in WOZ en OZB (vrijstelling en waardering).
De verschillende criteria leiden ertoe dat de gemeente bij iedere NSW-rangschikking moet nagaan of
ook de regeling voor WOZ en OZB van toepassing is. Het verschil zal zich overigens voordoen in een
klein aantal gevallen.
2.1.1.1

Stap 1: uniformering criteria voor NSW-landgoed

Het verschil in de criteria kan worden opgelost door de criteria voor de rangschikking als NSW-landgoed een-op-een van toepassing te laten zijn op de criteria voor een gerangschikt landgoed in de OZB.
Deze aanpassing heeft tot gevolg dat ook de afwijkende criteria in de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ kunnen vervallen.
Deze oplossing vereist aanpassingen in wet- en regelgeving. Een voorstel hiervoor is opgenomen in
Bijlage 1.
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2.1.2 Knelpunt: bepaling instandhoudingsplicht
De NSW gaat ervan uit dat het landgoed als geheel in stand wordt gehouden. De wetgever heeft deze
instandhoudingsplicht in de Wet WOZ tot uitdrukking willen brengen in een specifieke waarderingsregel (de bestemmingswaarde). Bij de bestemmingswaarde wordt de waarde in het economische verkeer
vastgesteld ‘met inachtneming van een veronderstelde verplichting om het1 gedurende een tijdvak van
25 jaren als zodanig in stand te houden en geen opstaand hout te vellen anders dan volgens de regels
van normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is’. De waardedrukkende invloed van de instandhoudingsplicht wordt meestal uitgedrukt in een factor. De bestemmingswaarde is alleen van toepassing op woningen en gebouwen die dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
Bij de bepaling van de instandhoudingsplicht voor de bestemmingswaarde doen zich enkele fricties
voor die aanleiding zijn voor de nodige discussies. Deze fricties zijn:
a. Verschil tussen objectafbakening WOZ en landgoed: Doordat er meestal verschillende natuurlijke
personen en rechtspersonen gebruik maken van onderdelen van het landgoed, valt een NSW-landgoed uiteen in verschillende WOZ-objecten.
b. Insteek van de instandhoudingsplicht: Voor de eigenaar van een NSW-landgoed vormt het landgoed beheersmatig een geheel waarbij de opbrengsten uit de exploitatie van de verschillende
onderdelen bijdragen aan de instandhouding van dat geheel. Voor de Wet WOZ moet echter de
instandhouding van het WOZ-object als uitgangspunt worden genomen. Daardoor kijkt de WOZ
niet naar het geheel maar naar een specifiek afgebakend gedeelte.
c. Drie waarderingsregimes leiden tot diffuse verspreiding van voordelen: De verschillende regels voor
de waardering van een NSW-landgoed brengen met zich dat er feitelijk drie waarderingsregimes
van toepassing zijn;
•

een waarderingsuitzondering (“vrijstelling”) voor de onbebouwde grond;

•

een specifiek waarderingsvoorschrift voor woningen;

•

een algemeen waarderingsvoorschrift voor niet-woningen.

d. Niet de landgoedeigenaar maar andere belastingplichtigen genieten het voordeel van de lagere
waarde wegens de instandhoudingsplicht: De instandhoudingslast rust doorgaans bij de eigenaar
van het landgoed. Het belastingvoordeel in de OZB slaat echter neer bij gebruikers of zakelijk genothebbenden van onderdelen van het landgoed die geen directe verantwoordelijkheid dragen bij
de instandhouding van het landgoed.
De complexiteit van de bestemmingswaarde vereist een uitgebreide inventarisatie van de instandhoudingslasten. Mede door het relatief kleine aantal WOZ-objecten en de grote verschillen in omstandigheden is dit voor gemeenten arbeidsintensief werk. Maar niet alleen het werk zelf is arbeidsintensief.
Ook de waardevaststelling en de daaruit voortvloeiende discussies met belanghebbenden zijn arbeidsintensief. Dit komt mede door de genoemde fricties en de het ontbreken van een duidelijk doel bij de
regeling.
Doel van de NSW is het bevorderen van het behoud van natuurschoon door het verlenen van meer of
minder omvangrijke fiscale tegemoetkomingen. De speciale behandeling van NSW-landgoederen in de
OZB is de gemeentelijke bijdrage aan deze fiscale tegemoetkoming.2 Tegelijkertijd is het de vraag of
de huidige vormgeving van de wet- en regelgeving voor landgoederen niet leidt tot een stapeling van
tegemoetkomingen waarmee het doel van de NSW voorbij wordt geschoten.
1

Of ‘het’ verwijst naar het landgoed of naar het WOZ-object, is lang onduidelijk geweest. De Hoge Raad heeft beslist dat naar het
WOZ-object wordt verwezen (HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD0436 (Hengelo)).

2

De vraag of gemeenten moeten worden verplicht ook een dergelijke fiscale tegemoetkoming te bieden, wordt hier niet ter discussie gesteld.
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Het streven om natuurschoon te behouden, richt zich met name op de onbebouwde grond. Bossen
en natuurterreinen binnen een NSW-landgoed worden vrijgesteld zodat de eigenaar voor dit natuurschoon geen belasting betaalt. In die zin wordt een landgoedeigenaar gelijk behandeld als natuurorganisaties die natuurgebieden beheren. Daarbij komt dat het gebruik van de term ongebouwde grond
ruim wordt uitgelegd zodat ook tuinen, weiden, en oprijlanen zijn vrijgesteld.
Tot een NSW-landgoed kunnen ook gebouwde eigendommen (opstallen) horen. Volgens de huidige
regeling moeten deze opstallen worden gewaardeerd. Hoofdregel daarbij is de vaststelling van de
waarde in het economische verkeer. Alleen opstallen die bedrijfsmatig worden gebruikt en geen
rijksmonument zijn, kunnen in bijzondere situaties met de gecorrigeerde vervangingswaarde worden
gewaardeerd.
De waarde in het economische verkeer gaat uit van de meestbiedende bij een vrije verkoop. Deze
meestbiedende zal bij de prijsvorming ook rekening houden met bovenmatige lasten aan onderhoud
om de karakteristieke opstal in stand te houden. Zo hiervan een waardedrukkende invloed uitgaat,
zal dat in de transactieprijs - en daarmee in de waarde - tot uitdrukking komen. Dit uitgangspunt is
ook leidend geweest bij de wettelijke regeling om rijksmonumenten verplicht te waarderen naar de
waarde in het economische verkeer.
2.1.2.1

Stap 2: vereenvoudiging waarderingsvoorschriften

Zonder afbreuk te doen aan de doelstelling en effectiviteit van de NSW, kunnen de waarderingsvoorschriften aanzienlijk worden vereenvoudigd. Deze vereenvoudigingen zijn:
I.

Handhaven belastingvrijstelling voor NSW-landgoederen voor zover het de ongebouwde eigendommen betreft. De NSW is bedoeld om natuurschoon te behouden. Dit zijn ongebouwde eigendommen met een specifieke uitstraling. Door het onbelast laten van deze specifieke ongebouwde
eigendommen verlenen de gemeenten een passende fiscale tegemoetkoming aan de landgoedeigenaren.

II. De speciale regeling voor het waarderen van woningen kan vervallen. De instandhouding van het
natuurschoon is al gefaciliteerd met een vrijstelling voor de grond. De instandhouding van de woning zal tot uitdrukking komen in de waarde in het economische verkeer. In die waarde komen de
beperkingen door het historische karakter en de meer dan gebruikelijke onderhouds- en instandhoudingslasten tot uitdrukking omdat een goed voorbereide bieder daarmee rekening zal houden
bij het uitbrengen van het hoogste bod.3
III Gebouwde eigendommen die niet in gebruik zijn als woning, worden nu volgens de regels van de
Wet WOZ gewaardeerd. Om landgoedeigenaren tegemoet te komen kan in navolging van rijksmonumenten worden bepaald dat de gebouwde eigendommen altijd naar de waarde in het economische verkeer worden gewaardeerd en dus ook als de gecorrigeerde vervangingswaarde van een
niet-woning hoger zou zijn.
Deze oplossingen vereisen aanpassingen in wet- en regelgeving. Een voorstel hiervoor is opgenomen in
Bijlage 1.

3

Hierbij moet worden bedacht dat er wettelijke (niet-fiscale) voorschriften zijn die het behoud van een (rijks)monument garanderen. Deze voorschriften zullen door de transactieficties in de Wet WOZ van invloed zijn op de prijsvorming en daarmee op de WOZwaarde.
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2.2. WOZ-beschikkingen
In 1995 is de Wet WOZ ingevoerd. Aanleiding voor deze wet was de constatering dat een onroerende
zaak door verschillende overheden werd gewaardeerd met verschillende waarden voor die onroerende
zaak als uitkomst. Door de Wet WOZ worden onroerende zaken één keer gewaardeerd waarna de
vastgestelde waarde door verschillende overheden worden gebruikt. Dit bevordert de eenduidigheid
naar de burger en voorkomt dubbel werk bij overheden. De gekozen aanpak in de Wet WOZ is succesvol en heeft de afgelopen jaren geleid tot een steeds breder gebruik, ook buiten de fiscaliteit.
Met uitzondering van een jaarlijkse waardering en bekendmaking, is de opzet van de Wet WOZ
richting de betrokken burgers en bedrijven niet aangepast aan het bredere gebruik. Nog steeds gaat
de wet uit van een massale verzending van ruim 8,5 miljoen beschikkingen aan het begin van het jaar.
Deze opzet gaat jaarlijks gepaard met veel publicitaire aandacht door gemeenten, maar ook door
belangenorganisaties en dienstverleners.
2.2.1 Knelpunt: WOZ-paradox
De wijze waarop de WOZ-beschikking de WOZ-waarde presenteert, wekt de indruk dat de waarde met
een objectieve, rekenkundige benadering is vast te stellen op een exact bedrag. Niets is minder waar.
De essentie van waarderen is een zo nauwkeurig mogelijke benadering van de verwachte werkelijkheid. Dit maakt dat de uitkomst een bedrag is dat zich binnen een zekere bandbreedte van de werkelijkheid bevindt. Anders gezegd: binnen deze zekere bandbreedte bevinden zich verschillende bedragen die elk voor zich de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak (de WOZ-waarde)
kunnen zijn.
In het voorgaande schuilt een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid. De WOZ-beschikking noemt immers
één bedrag de WOZ-waarde terwijl ook de omliggende bedragen de WOZ-waarde kunnen zijn. Deze
tegenstrijdigheid tussen bedrag en bandbreedte, wordt wel aangeduid als de WOZ-paradox.
In het verleden heeft de wetgever de WOZ-paradox willen ondervangen met bezwaardrempels (ook
bekend als de “Fierensmarges”). Hiermee zouden procedures over kleine waardegeschillen kunnen
worden voorkomen. Los van de vraag of hierbij daadwerkelijk een geschil bestaat, zijn dit arbeidsintensieve procedures met een zeer beperkt resultaat. De Hoge Raad heeft deze echter onder verwijzing
naar de rechtsbeginselen feitelijk buiten werking gesteld.4 In het betreffende arrest heeft de Hoge
Raad wel de mogelijkheid van waardeklassen gesuggereerd. Gelet op het breder gebruik van de WOZwaarde, zouden waardeklassen echter tot een te grove waardevaststelling leiden.
2.2.1.1

Stap 3: voorgeschreven afrondingsvoorschrift

Het bestaan van de WOZ-paradox kan meer worden benadrukt door het invoeren van wettelijk voorgeschreven afrondingsregels (of beter: afkapregels). De mate van afronding moet ook in verhouding
staan tot de nauwkeurigheid van de gemaakte taxatie. Deze regels worden al uitgedragen door de
Waarderingskamer en in de taxatiewijzers, maar hebben geen afdwingbaar karakter. Zo kunnen rechters nog steeds waardegeschillen tot op de Euro nauwkeurig afdoen.
Deze oplossing vereist aanpassingen in wet- en regelgeving. Een voorstel hiervoor is opgenomen in
Bijlage 1.
2.2.2 Knelpunt: verschillende grondslagen voor belanghebbendenbeschikking
In het arrest HR 11 april 2014, nr. 13/04507, ECLI:NL:HR:2014:835 (Delft) besliste de Hoge Raad dat een
4
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HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1943.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

erfgenaam die geen eigendom van een woning verwerft, maar alleen een overbedelingsvordering
op de langstlevende ouder verkrijgt, in dat jaar recht heeft op een belanghebbendenbeschikking ex
artikel 28 Wet WOZ. De Hoge Raad geeft hiermee - op basis van de letterlijke wettekst - een ruimere
werking dan de wetgever bij de totstandkoming van het artikel voor ogen heeft gehad.
De overwegingen van de Hoge Raad maken ook dat artikel 26 Wet WOZ overbodig is. Dit artikel biedt
een nieuwe eigenaar of gebruiker de mogelijkheid om een eigen WOZ-beschikking aan te vragen. Uit
de casus van het arrest volgt namelijk dat X’ belang bij de waarde in de loop van het jaar ontstaat,
namelijk op het moment van het overlijden van zijn moeder. Doordat het belang in de loop van het
jaar ontstaat, heeft de zoon volgens de Hoge Raad recht op een eigen WOZ-beschikking. Deze situatie
wijkt niet af van andere belangen die in de loop van het jaar ontstaan. Te denken valt aan een huurder
waarvan de huur door de WOZ-waarde wordt bepaald of de nieuwe eigenaar van een onroerende
zaak die de waarde voor belastingdoeleinden (bijvoorbeeld eigenwoningforfait) nodig heeft. Totnogtoe vielen deze situaties (ook) onder artikel 26 Wet WOZ.
Nu de Hoge Raad een aparte regeling voor nieuwe belanghebbenden overbodig maakt, kan artikel
26 Wet WOZ vervallen. Voordeel daarvan is dat voortaan discussies over de wettelijke basis voor een
belanghebbendenbeschikking achterwege kunnen blijven. Gemeenten hoeven alleen te toetsen of er
een belang is.
Gelet op een eerder arrest dat iedere WOZ-beschikking op zichzelf staat, kan overigens ook de bepaling over de inwerkingtreding vervallen. De verschillende beschikkingen kunnen immers naast elkaar
bestaan. Het is eenduidiger om in de wet aan te geven dat iedere WOZ-beschikking ziet op het jaar
waarvoor het is afgegeven.
2.2.2.1

Stap 4: één grondslag voor een belanghebbendenbeschikking

Artikel 26 Wet WOZ kan vervallen. Artikel 28 Wet WOZ (op basis van de nog niet ingevoerde tekst)
verdient enige aanpassing. Deze oplossing vereist aanpassingen in wet- en regelgeving. Een voorstel
hiervoor is opgenomen in Bijlage 1.

2.3 Uniformering objectafbakening WOZ en OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing
Gemeenten heffen de OZB over de waarden van een onroerende zaak. De afvalstoffenheffing heffen
zij van percelen waar de gemeente voldoet aan de inzamelplicht van huishoudelijk afval. De rioolheffing tot slot heffen gemeenten van percelen die zijn aangesloten op de riolering of waarvoor zij een
regenwatertaak vervullen. Drie objecten die op het eerste gezicht op elkaar lijken, maar bij nadere
bestudering onderling kleine afwijkingen vertonen.
2.3.1 Knelpunt: extra werk en onduidelijkheid door verschillen in objectafbakening
De verschillende objectafbakeningscriteria leiden ertoe dat voor iedere belasting de objecten afzonderlijk moeten worden bepaald. Daarnaast kunnen kleine verschillen leiden tot andere belastingheffing
en dat is de meeste betrokkenen slecht uit te leggen.
Afbakening WOZ/OZB
De afbakening voor de WOZ geldt 1-op-1 voor de OZB. De grenzen van een object worden bepaald
door de zakelijk gerechtigden (‘de eigenaar’) en degenen die de onroerende zaak gebruiken. Doel van
de bepalingen is om een zelfstandig te gebruiken deel van een onroerende zaak met één eigenaar en
één gebruiker als een apart object aan te merken.
De afbakeningsregels gelden in beginsel alleen voor onroerende zaken. In gemeenten waar een
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (BRWBR) wordt geheven, zijn de afbakeningsregels
overeenkomstig van toepassing op roerende woon- en bedrijfsruimten zoals woonarken. Doordat
het onderscheid onroerend/roerend de kern vormt voor de heffing van de OZB en de BRWBR, is een
samenstel van onroerende en roerende ruimten niet mogelijk.
Afbakening afvalstoffenheffing
Het wettelijk kader voor de afvalstoffenheffing wordt gevormd door artikel 15.33 Wet milieubeheer en
de gemeentelijke verordening. Artikel 15.33 Wet milieubeheer bepaalt niet hoe een object moet worden afgebakend. De gemeente kan dat dus zelf regelen in de verordening. In de Modelverordening
afvalstoffenheffing van de VNG is daarvoor echter geen regeling opgenomen.
Als er sprake is van een perceel waar regelmatig huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan, wordt
de afvalstoffenheffing geheven. De vraag of het perceel roerend of onroerend is, doet niet ter zake.
De aanwezigheid van een perceel wordt al snel aangenomen, waardoor het belastingobject kan afwijken van het WOZ-object of het afgebakende object voor de rioolheffing.
Afbakening rioolheffing
Het wettelijk kader voor de rioolheffing wordt gevormd door artikel 228a Gemeentewet en de
gemeentelijke verordening. Dit artikel bepaalt niet hoe een object moet worden afgebakend. De
gemeente kan dat dus zelf regelen in de verordening. De modelverordening rioolheffing van de VNG
doet daarvoor een voorstel. De modelverordening voorziet echter niet in een samenstelbepaling voor
(gedeelten van) onroerende zaken die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar behoren. Ook is er geen samenstel mogelijk van een onroerende
zaak met een roerende zaak.
De verschillen tussen de objectafbakeningen ontstaan door:
•

verschillende achtergronden belastingen waarbij een (licht) afwijkende afbakening is ontstaan
(WOZ-object versus perceel waar afvalstoffen ontstaan versus op de rioolaansluiting).

•

het onderscheid tussen onroerende en roerende zaken en de wens daarvan te heffen (vooral bij
woonarken).

Artikel 221 Gemeentewet
Het voorgaande roept de vraag op in hoeverre een zelfstandig artikel 221 Gemeentewet waarin de aan
de OZB gelieerde belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten zijn geregeld, nog bestaansrecht
heeft. Het artikel is in de jaren negentig geïntroduceerd om stacaravans en woonarken in een op de
OZB-gelijkende heffing te betrekken. Dit artikel is inmiddels grotendeels achterhaald doordat de uitleg
van het begrip onroerende zaak volgens het civiele recht ertoe leidt dat de stacaravans inmiddels als
onroerende zaak moeten worden aangemerkt en dus in de OZB worden betrokken. Dit geldt niet voor
woonarken. Er zijn echter weinig steekhoudende redenen te bedenken waarom deze objecten die - in
feite geen andere functie hebben dan niet-drijvende woningen en bedrijfsobjecten - buiten de belastingheffing zouden moeten blijven. Sterker; buiten de OZB worden deze objecten door aanvullende
bepalingen meestal wel in de belastingheffing betrokken. Dat geldt niet alleen voor de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, maar bijvoorbeeld ook voor het eigen woningforfait in de IB.
2.3.1.1

Stap 5: uniformering afbakeningsvoorschriften

Als de objectafbakening in de belangrijkste gemeentelijke belastingen op elkaar worden afgestemd,
maakt dit de uitvoering doelmatiger. Gemeenten kunnen dan volstaan met een eenmalige afbakening
voor meervoudig gebruik. Om dit doel te bereiken zijn er verschillende mogelijkheden:
1. De wettelijk voorgeschreven objectafbakening van de WOZ/OZB gaat ook gelden voor de afvalstof16

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

fenheffing en de rioolheffing. Om te voorkomen dat percelen die niet als roerende zaak zijn aan
te merken buiten de heffing blijven, zal daartoe een aanvulling op de wettelijke bepaling moeten
worden opgenomen.
2. De wettelijke voorgeschreven objectafbakening van de Wet WOZ/OZB wordt uitgebreid tot roerende woon- en bedrijfsruimten en vervolgens van toepassing verklaard op de afvalstoffenheffing
en rioolheffing.
Het voordeel van mogelijkheid 2 is dat ook artikel 221 Gemeentewet kan komen te vervallen. Gemeenten dienen op grond van het nieuwe artikel 16 Wet WOZ automatisch van woonarken en andere
drijvende voorwerpen die duurzaam ter plaatse zijn , zoals woonboten en roll-on-roll-off-pontons, OZB
te heffen.
Op zich zouden gemeenten bij mogelijkheid 1 de afstemming zelf kunnen regelen in de verschillende
verordeningen. Onduidelijk is echter in hoeverre dit aansluit bij de - soms vage - wettelijke voorschriften. On hierover duidelijkheid te scheppen naar belastingplichtigen maar ook de rechterlijke macht, is
een eenduidige wettelijke regeling gewenst.
De voorgestelde oplossingen vereisen aanpassingen in wet- en regelgeving. Een voorstel hiervoor is
opgenomen in Bijlage 1.
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3

Knelpunten bij gemeentelijke
belastingen

3.1 Woondelenvrijstelling OZB-gebruikersheffing
In 2006 is de OZB-gebruikersheffing voor woningen afgeschaft. Bij die gelegenheid is bij amendement
ook de woondelenvrijstelling in de Gemeentewet opgenomen. Door deze vrijstelling zijn bij onroerende zaken die als geheel een niet-woning zijn, de delen die dienen tot woning vrijgesteld van de OZBgebruikersheffing. Doel van deze vrijstelling is om huishoudens in bijvoorbeeld een woon-winkelpand
ook te laten profiteren van het belastingvoordeel dat uitgaat van de afgeschafte OZB-gebruikersheffing op woningen.
3.1.1 Knelpunt: toepassing vrijstelling bij publiek-gefinancierde instellingen
De afgelopen jaren is door met name zorgcentra een groot aantal procedures gevoerd over de toepassing van de woondelenvrijstelling. In enkele richtinggevende arresten heeft de Hoge Raad in november
2013 bepaald dat het verblijf van verzorgden en verpleegden in zorgcentra voor die mensen als wonen
moet worden aangemerkt. Als gevolg daarvan moet ruimte voor ruimte worden getoetst of de ruimte
ter beschikking staat aan het verblijf van de zorgbehoevenden of een functie heeft voor de bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor de omliggende grond van een zorgcentrum. Om deze - ingewikkelde toetsing te kunnen uitvoeren is door de VNG een rekenmodule ontwikkeld.
De uitvoering van de woondelenvrijstelling is zeer arbeidsintensief. Iedere instelling zal afzonderlijk
moeten worden getoetst, waarbij de veelheid aan gebruiksvormen maatwerk in de uitvoering vraagt.
Het is ook een toets die jaarlijks moet worden herhaald rekening houdende met wijzigingen in het
gebruik en in de waardering. Ook na de richtinggevende arresten van de Hoge Raad blijven deze werkzaamheden arbeidsintensief.
De uitwerking die de woondelenvrijstelling heeft gekregen, sluit niet aan bij de bedoeling van deze
vrijstelling. De vrijstelling was immers bedoeld om huishoudens die in onroerende zaken wonen die als
niet-woning worden aangemerkt, toch het voordeel van de afschaffing van de gebruikersheffing te
laten genieten. Het gaat blijkens de toelichting bij het amendement om woon-/winkelpanden, boerderijen en vergelijkbare objecten. Deze huishoudens zouden zonder de vrijstelling meer OZB moeten
betalen dan andere huishoudens en daarmee een belastingvoordeel mislopen.
Zorgbehoevenden die in een zorgcentrum verblijven betalen echter geen OZB. Het zijn de bedrijfsmatig geleide instellingen die deze huizen exploiteren, die belastingplichtig zijn en deze belastingen
betalen. Daarnaast geldt dat deze zorginstellingen vanuit publieke gelden worden bekostigd. Het verblijf van de zorgbehoevende wordt bekostigd vanuit de AWBZ, waarbij de zorgbehoefte op medische
gronden bepalend is. Zo de zorgbehoevende al een eigen bijdrage voor het verblijf verschuldigd is, is
de hoogte ervan ingegeven door de inkomens- en vermogenspositie van de betreffende persoon. De
eventuele eigen bijdrage heeft geen relatie tot de beschikbaar gestelde verblijfsruimte.5

5

Na 1 januari 2015 treedt de Wet langdurige zorg in de plaats van de AWBZ. Ook dan houden mensen met een permanente toezicht- of zorgbehoefte recht houden op een publiek-gefinancierd zorgpakket dat onder meer bestaat uit verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en behandeling. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage blijft in de basis ook in de Wlz bestaan.
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Omdat op de zorgbehoevende zelf (of zijn huishouden) geen OZB-last rust, maar deze last rust op
bedrijfsmatig geleide instellingen die met publieke gelden worden gefinancierd, is het vreemd dat de
woondelenvrijstelling die voor particuliere huishoudens is bedoeld, bij deze instellingen wordt toegepast. Ook valt niet in te zien waarom de lokale gemeenschap langs indirecte weg via de gemeentekas
moet bijdragen aan een zorgvoorziening waarover het Rijk de zeggenschap voert.
3.1.1.1

Stap 6: inperking of vereenvoudiging woondelenvrijstelling

De doorgeslagen reikwijdte van de woondelenvrijstelling is op meerdere wijzen op te lossen. De meest
effectieve is de inperking van de reikwijdte tot de groep belastingplichtigen waarvoor die bedoeld is:
de particuliere huishoudens. Deze beperking vraagt een uitbreiding van artikel 220e Gemeentewet
waarbij onroerende zaken waarbij het gebruik niet is toe te rekenen aan huishoudens worden uitgesloten van de woondelenvrijstelling.
Als een inperking niet te realiseren is, kan de ingewikkelde uitwerking per huis worden voorkomen,
door de omvang van de vrijgestelde woondelen forfaitair te bepalen.
Deze oplossingen vereisen aanpassingen in wet- en regelgeving. Voorstellen hiervoor zijn opgenomen
in Bijlage 1.

3.2 Uitvoering controle parkeerbelasting
Sinds 1992 kunnen gemeenten parkeerbelastingen heffen ter regulering van het parkeerbeleid. Naast
een betalingsverplichting vooraf, vormt de naheffing bij geconstateerde overtredingen een belangrijk
element.
3.2.1 Knelpunt: inzet nieuwe handhavings- en controle technieken
Aan de parkeerbelasting ligt de gedachte ten grondslag dat de automobilist bij aanvang betaald voor
de verwachte parkeerduur. Daartoe stelt de automobilist een parkeermeter of automaat in werking
en legt als dat is voorgeschreven, het bewijs van betaling achter de voorruit. Bij de constatering dat er
niet of te weinig is betaald, legt de controleer een naheffingsaanslag op bestaande uit het tarief voor
1 uur en de kosten gemoeid met het opleggen van de naheffingsaanslag. Op deze basisgedachte geldt
een uitzondering voor een automobilist met een vergunning die hem ontheft van het betalen van de
parkeerbelasting.
Waar de wetgeving is blijven stilstaan, heeft de techniek grote sprongen vooruit gemaakt. Met name
de laatste jaren zijn vormen van mobiel parkeren in zwang gekomen, waarbij de automobilist zich bij
aanvang van het parkeren via mobiele telefoon of app aanmeldt en bij vertrek weer afmeldt. Daarnaast zijn ook de controlesystemen sterk gemoderniseerd en werken de controleurs steeds vaker met
scanauto’s die kentekens lezen en melden of er niet of onvoldoende is betaald. De wetgeving is niet
aangepast op deze moderne technieken.
In de constructie met de naheffingsaanslag zit een knelpunt dat naar voren is gekomen in het arrest
HR 8 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:AA3200. In geschil was de vraag of kon worden nageheven van een
automobilist die wel had betaald, maar het bonnetje verkeerd had geplaatst in de auto. In navolging
van het hof concludeerde de Hoge Raad dat naheffing van de parkeerbelasting niet is toegestaan als
blijkt dat de automobilist de door hem verschuldigde parkeerbelasting tijdig heeft betaald. Daaraan
doet niet af dat de automobilist niet heeft voldaan aan de verplichting tot het doen van aangifte op
de wijze als is bepaald in het Uitvoeringsbesluit en op het parkeerkaartje.
Het knelpunt is weer actueel nu parkeerders bij de parkeerautomaat niet alleen vooraf moeten betaVereniging van Nederlandse Gemeenten
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len, maar voor de controle ook het kenteken moeten invoeren zodat met nieuwe scantechnieken kan
worden gecontroleerd of er (voldoende) belasting is voldaan. In de praktijk blijkt echter dat automobilisten al dan niet bewust een onjuist of onvolledig kenteken invoeren.
3.2.1.1

Stap 7: aanvullende eisen voor aangifte opnemen in wettekst

De oplossing voor dit knelpunt is al door de Hoge Raad geschetst in het arrest HR 8 januari 1997,
ECLI:NL:HR:1997:AA3200. De Hoge Raad gaf daarin aan dat artikel 20 AWR kan worden uitgesloten van
toepassing, of dat artikel 20 AWR buiten toepassing kan worden gelaten door een specifieke regeling
in de wetgeving op te nemen. Dit biedt de mogelijkheid om in de wetgeving te bepalen dat naast de
betaling van voldoende parkeerbelasting, ook de wijze van aangifte correct moet worden uitgevoerd.
Deze oplossing vereist aanpassingen in wet- en regelgeving. Een voorstel hiervoor is opgenomen in Bijlage 1. Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om de tekst van artikel 225 Gemeentewet
aan te passen aan de nieuwe technieken die gemeenten kunnen gebruiken voor het laten voldoen van
de parkeerbelasting.

3.3 Kostentoerekening bij bestemmingsheffingen en retributies
Naast algemene belastingen kennen gemeenten ook bestemmingsbelastingen en retributies. Bestemmingsbelastingen en retributies hebben gemeen dat de geraamde opbrengst niet mag uitstijgen boven
de geraamde lasten ter zake. Kortom: deze belastingen mogen niet meer dan kostendekkend zijn.
De afgelopen jaren is een stroom aan procedures op gang gekomen over de vraag of een bepaalde
heffing meer dan kostendekkend is. Voor de toetsing van deze geschillen heeft de Hoge Raad in
een reeks arresten een stappenplan ontwikkeld. In de kern komt dat stappenplan erop neer dat de
gemeente de onderbouwing moet toelichten zodra belanghebbende de kostendekkendheid of de
toerekenbaarheid van kostenposten gemotiveerd in twijfel trekt. Weliswaar heeft de Hoge Raad in het
voorjaar van 2014 enige nuancering op de stappen aangebracht ten gunste van gemeenten, maar dat
neemt niet weg dat gemeenten nog steeds met zeer arbeidsintensieve procedures te maken hebben.
3.3.1 Knelpunt: onderbouwing indirecte kosten
Bij de kostentoerekening worden naast directe kosten ook indirecte kosten toegerekend. Directe
kosten zijn volgens de wetgever kosten die samenhangen met de verrichte taak of dienstverlening. Indirecte kosten zijn kosten die in een verder verwijderd verband staan tot de verrichte dienstverlening.
In het bijzonder zorgen de indirecte kosten tot vraagpunten. Niet alleen het verband tot de taakuitvoering en dienstverlening is een veel terugkerend twistpunt. Ook de wijze waarop gemeenten de
indirecte kosten verdelen over de taken, kan aanleiding geven tot complexe discussies.
Het onderscheid tussen directe en indirecte kosten zoals dat door de wetgever is benoemd, wijkt af van
het bedrijfseconomische onderscheid. In de bedrijfseconomie zijn kosten directe kosten als zij rechtstreeks aan een product of een dienst (kostendrager) kunnen worden toegerekend. Indirecte kosten
zijn kosten die niet voor één product of één dienst worden gemaakt, maar voor alle producten en/of
diensten van een organisatie.
Van gemeenten mag transparantie worden verwacht over de kosten van haar taakuitoefening. In dat
verband moeten gemeenten inzicht kunnen geven in de geraamde kosten die direct verbonden zijn
met een specifieke taak. Dit geldt niet voor indirecte kosten. In de bedrijfseconomie is het daarom
gebruikelijk om indirecte kosten volgens een rekenregel toe te rekenen aan de verschillende producten
en diensten.
20
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3.3.1.1

Stap 8: opbrengstlimiet koppelen aan directe kosten

De huidige regeling waarbij de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overschrijden, wordt
vervangen door een regeling waarbij de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan een gegeven percentage van de geraamde directe lasten ter zake. Op basis van ervaringscijfers wordt een percentage
van 140% voorgesteld.
In deze opzet moeten gemeenten de directe lasten inzichtelijk maken (zie ook knelpunt 3.3.2). De
indirecte lasten worden vervolgens forfaitair bepaald. Deze aanpak beperkt zowel in de voorbereiding
als in procedures de werkzaamheden bij het onderbouwen van de ramingen.
Deze oplossing vereist aanpassingen in wet- en regelgeving. Een voorstel hiervoor is opgenomen in
Bijlage 1.
3.3.2 Knelpunt: transparantie directe kosten
Iedere gemeente kent eigen begrotingsregels met de bijbehorende eigen wijze van administratieve
vastlegging. Het gevolg is dat iedere gemeente voor zich de relevante cijfers uit de begroting en administratie moet zien te herleiden. Deze verschillen dragen niet bij aan de transparantie van de onderbouwingen en daarmee aan de acceptatie ervan.
3.3.2.1

Stap 9: standaardisering kostenonderbouwing

Om de transparantie en daarmee de acceptatie door belastingplichtigen te bevorderen, is het goed
als gemeenten eenzelfde werkwijze kiezen. Dat kan worden bereikt door een standaardisering van
onderbouwing van de directe kosten. Het model voor deze standaardisering zou in samenspraak tussen
gemeenten, Rijk en accountants kunnen worden voorgesteld.
Het gestandaardiseerde model dient voort te vloeien uit wet- en regelgeving zodat ook bij procedures
de rechter eraan gebonden is. Artikel 229c Gemeentewet waarin is geregeld dat bij of krachtens amvb
nadere regels kunnen worden gesteld, biedt hiertoe het wettelijke verankerpunt.
3.3.3 Knelpunt: bewijslastverdeling tijdens procedures
In menig procedure wordt stap naar stap nieuwe twijfels opgeroepen en begrotingsposten in twijfel
getrokken. In tegenstelling tot andere procedures, is het bij kostenprocedures niet ongebruikelijk om
dikke geschriften in te dienen als 10-dagenstuk. Gemeenten kunnen hier meestal moeilijk op reageren
tijdens de zitting, terwijl aanhouding van de zaak wegens prestatienormen bij de rechterlijke macht
veelal niet bespreekbaar is.
De geconstateerde praktijk maakt inbreuk op het beginsel van hoor en wederhoor en tast de gelijkheid van partijen voor de rechter aan. Van rechters mag een actievere opstelling worden verwacht bij
het bewaken van gelijk speelveld voor beide partijen. Nu de rechterlijke macht niet in staat lijkt dit af
te dwingen, is aanvullende wetgeving gewenst.
3.3.3.1

Stap 10: regiezitting

Steeds vaker houden rechtbanken en gerechtshoven een regiezitting. Voordeel van een regiezitting
is dat onder leiding van een rechter de stand van het geschil kan worden besproken waarbij naast de
bewijslastverdeling met name de vraag ter sprake moet komen of en in hoeverre er behoefte is aan
onderbouwende informatie of aanvullende toelichtingen voordat de inhoudelijke behandeling van de
zaak begint.
Aan de wetgeving dient een artikel te worden toegevoegd dat de rechter dwingt om bij kostenproceVereniging van Nederlandse Gemeenten
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dures een regiezitting te houden waarbij een eenduidige bewijsopdracht aan partijen wordt gegeven.6
Uitgangspunt moet daarbij zijn dat na de regiezitting in beginsel voor iedere partij duidelijk is welke
geschilpunten er zijn en in hoeverre die nader moeten worden gemotiveerd. De bepaling voor een
regiezitting kan worden opgenomen in of na artikel 236 Gemeentewet. Een voorstel hiervoor is opgenomen in Bijlage 1.

6

Ook een algemene bepaling in de Awb zou een oplossing kunnen zijn. Gelet op de strekking van deze notitie is gekozen voor een
uitwerking in de Gemeentewet.

22

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Bijlage 1 Tekstvoorstellen aanpassing weten regelgeving
2.1.1.1
•

Stap 1: uniformering criteria voor NSW-landgoed

In artikel 220d, lid 1, onderdeel d, Gemeentewet vervalt de passage:
dat voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden,
Na aanpassing luidt de tekst van dit artikel als volgt:
d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet
1928 aangewezen landgoed met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

•

In artikel 17, lid 5, Wet WOZ vervalt de passage:
dat voldoet aan de in artikel 220d, eerste lid, onderdeel d, van de Gemeentewet bedoelde voorwaarden
Na aanpassing luidt de tekst van dit artikel als volgt:
5. In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt de waarde van een gebouwd eigendom dat tot
woning dient en deel uitmaakt van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen
landgoed bepaald met […]

•

In artikel 2, lid 1, onderdeel b, Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ vervalt de
passage:
dat voldoet aan de voorwaarden, genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
Na aanpassing luidt de tekst van dit artikel als volgt:
b. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet
1928 aangewezen landgoed, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

•

Artikel 8 Rangschikkingsbesluit NSW vervalt.

2.1.2.1
•

Stap 2: vereenvoudiging waarderingsvoorschriften

Artikel 17, lid 3, Wet WOZ wijzigt als volgt:
In afwijking in zoverre van het tweede lid wordt de waarde van een onroerende zaak, voor zover
die niet tot woning dient, bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde
dan die ingevolge het tweede lid. De vorige volzin is niet van toepassing op onroerende zaken
die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van
beschermde monumenten, en op gebouwde eigendommen die deel uitmaken van een op voet van
de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed. […]
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2.2.1.1
•

Stap 3: voorgeschreven afrondingsvoorschrift

Aan Artikel 17 Wet WOZ wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
7. De op de voet van dit artikel berekende waarde van
meer dan

maar niet meer dan

--

wordt neerwaarts afgerond op een veelvoud van:

100.000

€ 1.000

100.000

€ 1.000.000

€ 5.000

€ 1.000.000

€ 10.000.000

€ 10.000

€ 10.000.000

--

€ 50.000

€

2.2.2.1

€

Stap 4: één grondslag voor een belanghebbendenbeschikking

•

Artikel 26 Wet WOZ vervalt.

•

In Artikel 27 Wet WOZ vervallen de passages:
of artikel 26, eerste lid,
Na aanpassing luidt de tekst van dit artikel als volgt:
1. Indien enig feit grond oplevert voor het vermoeden dat de waarde te laag is vastgesteld, kan de
in artikel 1, tweede lid, bedoelde gemeenteambtenaar de in artikel 22, eerste lid, bedoelde beschikking herzien bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Een feit dat de in artikel 1, tweede
lid, bedoelde gemeenteambtenaar bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, kan
geen grond voor herziening opleveren.
2. De bevoegdheid tot herziening vervalt door verloop van vijf jaren na de vaststelling van de in
artikel 22, eerste lid, bedoelde beschikking.
[…]

•

In Artikel 28 Wet WOZ vervallen de passages:
- (artikel) 26, eerste lid
- 26, vierde lid
Na aanpassing luidt de tekst van dit artikel als volgt:
1.

Ten aanzien van degene die aannemelijk maakt belang te hebben bij de vastgestelde waarde
van een onroerende zaak ingevolge de artikelen 22, eerste lid, dan wel artikel 27, eerste lid, en
aan wie niet op de voet van de artikelen 24, derde tot en met zesde en achtste lid, dan wel 27,
derde lid, de beschikking ter zake is toegezonden, neemt de in artikel 1, tweede lid, bedoelde
gemeenteambtenaar binnen acht weken na een daartoe gedaan verzoek een voor bezwaar
vatbare beschikking als bedoeld in artikel 22, eerste lid, dan wel artikel 27, eerste lid. Van een
belang is sprake als het waardegegeven op grond van een wettelijk voorschrift wordt gebruikt,
en de belanghebbende door dit gebruik in zijn individuele belang kan worden geraakt.

•

De tekst van Artikel 28, lid 2, Wet WOZ wijzigt als volgt:
2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek kan worden gedaan tot twee jaar na het begin van het
kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.7

7

In deze bepaling is de zinsnede over de indeplaatstreding van de artikel 28-beschikking weloverwogen weggevallen. Het wekt de
schijn dat de oorspronkelijke artikel 24-beschikking geen rechtskracht meer zou hebben. Dat is echter onjuist. De oorspronkelijke
beschikking blijft gelden voor de oorspronkelijke ontvanger(s). Artikel 28 Wet WOZ geeft andere belanghebbenden alleen een
eigen toegang tot de rechtsbescherming.
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2.3.1.1

Stap 5: uniformering afbakeningsvoorschriften

Mogelijkheid 1
•

Artikel 228a Gemeentewet wijzigt als volgt:
1. Ter zake van binnen de gemeente gelegen percelen kan onder de naam rioolheffing een belasting worden geven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
[…]
4. Als een perceel als bedoeld in het eerste lid wordt aangemerkt:
a. de onroerende zaak, bedoeld in Hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;
b. een schip als bedoeld in artikel 8:1 BW dat bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven;
c. een gedeelte van een in onderdeel b bedoeld schip dat blijkens zijn indeling is bestemd om
als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
d. een geheel van twee of meer in onderdeel b bedoelde schepen of in onderdeel c bedoelde
gedeelten daarvan die al dan niet tezamen met de in onderdeel a bedoelde onroerende zaken bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en, naar de omstandigheden beoordeeld,
bij elkaar behoren.
e. het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde onroerende zaak,
van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

•

Artikel 15:33 Wet milieubeheer wijzigt als volgt:
Onder vernummering van lid 2 t/m 4 in lid 3 t/m 5 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd, luidende:
2. Als een perceel als bedoeld in het eerste lid wordt aangemerkt:
a. de onroerende zaak, bedoeld in Hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;
b. een schip als bedoeld in artikel 8:1 BW dat bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven;
c. een gedeelte van een in onderdeel b bedoeld schip dat blijkens zijn indeling is bestemd om
als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
d. een geheel van twee of meer in onderdeel b bedoelde schepen of in onderdeel c bedoelde
gedeelten daarvan die al dan niet tezamen met de in onderdeel a bedoelde onroerende zaken bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en, naar de omstandigheden beoordeeld,
bij elkaar behoren.
e. het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde onroerende zaak,
van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Mogelijkheid 2
•

Artikel 16 Wet WOZ wijzigt als volgt:
1. Voor de toepassing van de wet wordt als één onroerende zaak aangemerkt:
a. een gebouwd eigendom;
b. een ongebouwd eigendom;8
c. een schip als bedoeld in artikel 8:1 BW dat bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven;
d. een gedeelte van een in onderdeel a of onderdeel b bedoeld eigendom of een in onderdeel
c bedoeld schip dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
e. een samenstel van twee of meer van de in onderdeel a of onderdeel b bedoelde eigendommen, of in onderdeel c bedoelde schepen, of in onderdeel d bedoelde gedeelten daarvan,
die bij dezelfde belanghebbende in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

8

Onderdeel a en b kunnen ook worden vervangen door: “a. een onroerende zaak als bedoeld in artikel 3:3 BW;”
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f

een geheel van twee of meer van de in onderdeel a of onderdeel b bedoelde eigendommen,
of in onderdeel c bedoelde schepen, of in onderdeel d bedoelde gedeelten daarvan, of in
onderdeel e bedoelde samenstellen, dat naar de omstandigheden beoordeeld één terrein
vormt bestemd voor verblijfsrecreatie en dat als zodanig wordt geëxploiteerd;

g

het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a of onderdeel b bedoeld eigendom, van een in onderdeel b bedoeld schip, van een in onderdeel d bedoeld gedeelte daarvan, van een in onderdeel e bedoeld samenstel of van een in onderdeel f bedoeld geheel.

•

Artikel 221 Gemeentewet vervalt.

•

Artikel 228a Gemeentewet wijzigt als volgt:
1. Ter zake van binnen de gemeente gelegen percelen kan onder de naam rioolheffing een belasting worden geven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
[…]
4. Als een perceel als bedoeld in het eerste lid wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in
Hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;

•

Artikel 15:33 Wet milieubeheer wijzigt als volgt:
Onder vernummering van lid 2 t/m 4 in lid 3 t/m 5 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd, luidende:
2. Als een perceel als bedoeld in het eerste lid wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in
Hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;

3.1.1.1

Stap 6: inperking of vereenvoudiging woondelenvrijstelling

Mogelijkheid 1
•

Artikel 220e Gemeentewet wijzigt als volgt:
1. In afwijking van artikel 220c wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelasting bedoeld in artikel 220, onderdeel a, buiten aanmerking gelaten de waarde van
delen van de onroerende zaak die tot woonruimte dienen.
2. Onder woonruimte wordt verstaan een besloten ruimte die, al dan niet te zamen met een of
meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden.9

Mogelijkheid 2
•

Aan Artikel 220e Gemeentewet wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:
2. Bij ministeriële regeling kan voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen de omvang van de
in lid 1 bedoelde vrijgestelde woondelen forfaitair worden bepaald.

3.2.1.1
•

Stap 7: aanvullende eisen voor aangifte opnemen in wettekst

In Artikel 234, lid 2 Gemeentewet als volgt gewijzigd:
2. Als voldoening op aangifte wordt uitsluitend aangemerkt:
a. het bij aanvang van het parkeren in werking stellen van de daartoe door het college aangewezen parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en conform de daartoe door of namens
het college gegeven instructies; […]
Onder vernummering van de opvolgende leden, wordt aan artikel 234 Gemeentewet een nieuw lid
3 toegevoegd, dat als volgt luidt:
3. Het niet volgen van de daartoe door of namens het college gegeven instructies als bedoeld in
lid 2, onderdeel a, wordt gelijk gesteld met het geheel niet voldoen op aangifte of op afdracht
van belasting, als bedoeld in artikel 20 AWR.

9
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Ontleend aan artikel 1 Huisvestingswet
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3.3.1.1
•

Stap 8: opbrengstlimiet koppelen aan directe kosten

Artikel 229b Gemeentewet wijzigt als volgt:
[…]
2. Onder de in het eerste lid bedoelde lasten worden verstaan:
a. de directe lasten ter zake te verhogen met een opslag van 40%;
[…]

3.3.3.1
•

Stap 10: regiezitting

Aan de Gemeentewet wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 236a Gemeentewet
1. Bij een geschil over de vraag of de geraamde baten de geraamde lasten ter zake overschrijden,
kan de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, eerste lid, onderdeel b, het verweerschrift als bedoeld in artikel 8:42 Awb vervangen door een schriftelijk verzoek om een regiezitting.
2. Binnen vier weken na de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek, nodigt de rechtbank partijen uit voor een regiezitting.
3. Tenzij mondeling uitspraak wordt gedaan, doet de bestuursrechter binnen vier weken na sluiting van de regiezitting schriftelijk uitspraak over de bewijslastverdeling.
4. Op de regiezitting is het bepaalde in afdeling 8.2.5 Awb van overeenkomstige toepassing.
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