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Handreiking heffingen bij zorginstellingen 
Zorginstellingen willen graag praktische afspraken maken met gemeenten over hoe om te gaan met 
(gecombineerde) aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelastingen bij zelfstandige appartementen 
binnen zorggebouwen. Het gaat hierbij specifiek om rioolheffing, afvalstoffenheffing, 
watersysteemheffing ingezetenen, wegenheffing ingezetenen en zuiveringsheffing woonruimte. Omdat 
zowel gemeenten, waterschappen en belastingsamenwerkingsverbanden als zorginstellingen gebaat 
zijn bij een heldere handelwijze, komt de VNG in samenspraak met Actiz, Waterschappen en 
belastingsamenwerkingsverbanden (verder: uitvoeringsinstanties) met deze handreiking. Actiz is de 
branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning 
aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. 
 
 
Situatieschets 
Appartementen bij zorginstellingen worden vaak zo ingericht dat de woongedeelten eenvoudig 
zelfstandig kunnen worden verhuurd/gebruikt voor andere doeleinden dan intramurale zorg. Deze 
appartementen beschikken daarom over alle voorzieningen voor zelfstandig wonen (keuken, douche, 
toilet). Hierdoor kan er flexibel gebruik gemaakt worden van de appartementen voor intramurale zorg 
of verhuur.  
 
Deze appartementen zijn juridisch gezien regelmatig zelfstandige objecten voor de eerder genoemde 
heffingen. Uiteraard zal eerst vastgesteld moeten worden of die appartementen ook daadwerkelijk een 
zelfstandig object zijn. Ervan uitgaande dat het zelfstandige objecten zijn, leggen de 
uitvoeringsinstanties de bewoners van deze appartementen terecht aanslagen op voor de diverse 
heffingen. Omdat OZB gebruikersbelasting in 2006 is afgeschaft voor woningen, ontvangt de bewoner 
hier geen aanslag meer voor. 
 
Voor alle duidelijkheid: in de gevallen dat de appartementen gewoon verhuurd worden, levert dat in 
principe geen knelpunten op voor de heffing en inning van de belastingen en/of heffingen. Echter, 
deze zelfstandige appartementen worden ook gebruikt voor zogenoemde intramurale zorg aan de 
bewoners. Bewoners met deze indicatie zijn afhankelijk van zorg en betalen hiervoor een eigen 
bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze eigen bijdrage is voor de complete zorg 
en het verblijf, hierbij zijn dus ook de lokale lasten inbegrepen. Voor de heffingsambtenaar is het 
echter niet inzichtelijk of een appartement wordt bewoond door een (zelfstandig wonende) huurder of 
door iemand met intramurale zorg. Het wordt nog complexer doordat er woon-zorgcomplexen zijn 
waar het gebruik van een appartement kan wisselen, bijvoorbeeld wanneer een huurder op enig 
moment een intramurale indicatie verkrijgt en vanaf dat moment ‘intramuraal’ het appartement gaat 
bewonen. Hierdoor komt het voor dat bewoners heffingen (onbewust) tweemaal voldoen: zij betalen 
zowel de aanslag van de uitvoeringsinstanties als de eigen bijdrage aan het CAK. Daarbij komt dat 
bewoners met intramurale zorg veelal tot een kwetsbare groep behoren die niet goed meer voor 
zichzelf kan zorgen. Dit levert – naast dubbele lasten – regelmatig problemen op, zoals onder andere 
dwanginvordering. Zowel de zorginstelling als de uitvoeringsinstanties zijn dus niet gebaat bij deze 
situatie. 
 
 
Probleemstelling 
De vraag is op welke praktische wijze kan worden geregeld dat de zorginstelling de aanslagen van de 
bewoners ontvangt en betaalt zonder de bewoners hiermee elk jaar lastig te hoeven vallen. 
 
 
Oplossingsrichting 
Als antwoord op de probleemstelling kan artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) 
aangewend worden. Dit artikel strekt ter bevordering van een doelmatige uitvoering van 
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belastingwetten. Op basis hiervan kan de heffingsambtenaar de aanslagen – vaak op een 
verzamelaanslagbiljet – aan de zorginstelling opleggen voor de appartementen waarvoor dit 
overeengekomen is. De appartementsbewoners ontvangen dan zelf dus geen aanslag meer. De 
invorderingsambtenaar kan vervolgens overgaan tot invorderen bij de zorginstelling. Jurisprudentie die 
deze mogelijkheid onderschrijft is ECLI:NL:GHSHE:2016:10, waarbij een exploitant van een 
vakantiepark aangeslagen werd voor forensenbelasting van woningeigenaren/gebruikers op zijn park. 
 
Om aanslagen te mogen ontvangen en af te handelen moet de zorginstelling wel afspraken maken 
over de heffing en invordering met de bewoners van de appartementen en de heffingsambtenaar. 
Hierbij dient het initiatief bij de heffingsambtenaar te liggen, omdat artikel 64 Awr specifiek is bedoeld 
voor doelmatige heffing van belastingen. Voor bepaalde appartementen leggen de uitvoeringsinstantie 
en zorginstelling vast dat de zorginstelling de aanslagen van alle afgesproken heffingen voor de 
appartementen krijgt. De zorginstelling gaat ermee akkoord dat er niets verandert als een appartement 
(tijdelijk) overgaat van intramurale zorg naar een zelfstandig bewoner. De zorginstelling krijgt en 
betaalt ook dan de aanslagen en rekent verder af met de bewoners.  
Het doelmatige aspect en voordeel voor de gemeente is dat er één geadresseerde is voor meerdere 
aanslagen, gecombineerd met een grote zekerheid van betaling. Voordeel voor de zorginstelling en de 
bewoners is dat er duidelijkheid en rust ontstaat, omdat de bewoners geen risico lopen dat er 
onbetaalde belastingaanslagen blijven liggen.  
 
 
Aandachtspunten 
Punt van aandacht bij deze aanpak is dat er met alle partijen goede (juridische) afspraken gemaakt en 
vastgelegd moeten worden ten behoeve van de invordering. De invorderingsambtenaar moet 
afspraken maken met de zorginstelling; Welke appartementen en heffingen gaat de zorginstelling voor 
haar rekening nemen, hoe maken ze dit inzichtelijk bij de betaling, etc.  
Daarnaast moet de zorginstelling overeenkomsten sluiten met de bewoners van de desbetreffende 
appartementen dat de instelling de afhandeling van de lokale lasten voor haar rekening neemt. Deze 
overeenkomsten dienen ook aan de gemeente overgelegd te worden. 
 
Doordat persoonsgegevens verwerkt worden, dient deze overeenkomst aan de eisen van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) te voldoen. Per 25 mei 2018 wordt deze vervangen door de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens mogen enkel verwerkt 
worden wanneer er een grondslag voor verwerken is. Persoonsgegevens verwerken op basis van 
toestemming kan ingevolge artikel 6 AVG een rechtmatige grondslag zijn. Om aan het 
transparantiebeginsel te voldoen, moet in de overeenkomst in duidelijke taal o.a. worden opgenomen 
wat het doel van de verwerking is en welke persoonsgegevens er gedeeld worden met derden. Ook 
dient hier tijdens het tekenen van de overeenkomst expliciet op gewezen worden. Hierbij moet aan de 
toekomstige appartementsgebruiker de mogelijkheid geboden worden om het delen van de 
persoonsgegevens te weigeren of op elk moment in te trekken. Dit mag echter geen voorwaarde zijn 
om het appartement al dan niet aan de desbetreffende persoon te verhuren. 
 
 
Ten slotte 
Op- en aanmerkingen zijn welkom en kunnen, net als eventuele vragen, gemaild worden naar 
belastingen@vng.nl. 
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