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In het Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt over het bevorderen van 
belastingsamenwerking tussen gemeenten en waterschappen. Om samenwerkingsverbanden 
beter te faciliteren zal waar nodig regelgeving worden aangepast. 
 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben de 
volgende twee uitvoeringsknelpunten onder de aandacht van de Minister van Infrastructuur en 
Milieu gebracht: 
1. Het ontbreken van een wettelijke regeling om belastingaanslagen van verschillende 

overheden op één biljet te verenigen. 
2. Het verschil in termijnen voor gemeenten en waterschappen voor het behandelen van 

bezwaarschriften. 
 
Met deze brief informeren wij u over de reactie van de minister. Voor een oplossing van het 
eerste knelpunt vindt de minister een wettelijke regeling niet nodig, omdat uit jurisprudentie blijkt 
dat samenvoegen van belastingaanslagen van verschillende overheden op één aanslagbiljet 
onder voorwaarden al mogelijk is. 
Voor een oplossing van het tweede knelpunt wil de minister in de toekomst aanhaken bij een 
daartoe geëigend wetsvoorstel. 
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Het verenigen van aanslagen 
De minister geeft aan dat samenwerkende gemeenten en waterschappen hun aanslagen op één 
aanslagbiljet kunnen verenigen. Hiervoor is geen wetswijziging nodig is. Wel gelden op grond 
van wet en jurisprudentie de volgende voorwaarden: 
1. Er is voldaan aan de voorwaarden van artikel 239, eerste lid, Gemeentewet en artikel 

129, eerste lid, Waterschapswet:  
− Een daartoe bevoegde heffingsambtenaar legt de aanslagen op. 
− Het betreft belastingaanslagen van dezelfde soort (bijv. alle belastingaanslagen 

 zijn definitieve aanslagen). 
− De belastingaanslagen betreffen dezelfde belastingplichtige. 

2. Op het aanslagbiljet en/of in de toelichting staan de aanslagen en de bijbehorende 
 bedragen afzonderlijk vermeld.  

3. Voor de belastingplichtige is duidelijk van welke gemeente of welk waterschap de 
 aanslagen afkomstig zijn. 

 
VNG en Unie zien op grond van de toelichting door de minister geen aanleiding om verder aan te 
dringen op een in de wet op te nemen bepaling. De brief van de minister hebben wij als bijlage bij 
deze brief gevoegd. 
 
De verschillen in behandeltermijnen bezwaarschriften 
De minister heeft in de Stuurgroep Water desgevraagd geantwoord dat zij het knelpunt van de 
verschillende behandeltermijnen wil wegnemen, maar dan uitsluitend voor 
samenwerkingsverbanden van waterschappen met gemeenten. Zij dient daarvoor echter geen 
afzonderlijk wetsvoorstel in; het wordt meegenomen zodra zich een daartoe geëigend voorstel tot 
wijziging van de Waterschapswet voordoet. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
ir.ing. A.J. Vermuë 
Algemeen directeur 

J. Kriens 
Voorzitter directieraad VNG 

 

 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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