Advisering en ondersteuning Van den Bosch & partners bij de
heffing van rioolheffing
De brede rioolheffing
Sinds 1 januari 2008 hebben gemeenten de zorg voor afvalwater, hemelwater en
grondwater. In verband daarmee zijn alle gemeenten inmiddels overgegaan op de brede
rioolheffing.
Door de stijging van de tarieven van de rioolheffing neemt de politieke aandacht voor
een rechtvaardige verdeling van de lastendruk toe. Daarnaast zijn er in de loop van de
tijd enige knelpunten gerezen bij de heffing van rioolheffing, zoals het gebruik van
reserves en voorzieningen, het verhalen van verboden kostensoorten (zoals
baggerkosten), de wijze van berekenen van de verhaalbare BTW, het al dan niet belasten
van objecten (loodsen, ongebouwde eigendommen) in het buitengebied en de
vermeende strijdigheid met de Kaderrichtlijn Water. Het is dus tijd om de uitvoering van
de rioolheffing in uw gemeente aan een onderzoek te onderwerpen.
Van den Bosch & partners kan gemeenten daarbij helpen.
Welke kosten zijn verhaalbaar via brede rioolheffing?
Er zijn nog steeds gemeenten die nog niet alle verhaalbare kostensoorten in de heffing
hebben opgenomen. Uitgangspunt blijft echter een maximale kostendekkendheid van
100%. De vraag welke kosten wel en welke kosten niet verhaalbaar zijn, is dus zeer
relevant. Voorkomen moet worden dat kosten worden verhaald die juridisch niet
verhaalbaar zijn. Anderzijds is het ook ongewenst dat alle verhaalbare kosten niet in het
kostendekkingsoverzicht worden betrokken.
De systematiek van doorberekening van kosten (afschrijving, rente) moet voldoen aan
de vereisten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In dat verband spelen
de mogelijkheden en onmogelijkheden van het vormen van reserves en voorzieningen
een belangrijke rol. Het BVV heeft in 2014 nieuwe voorschriften gegeven op het punt van
de bestemmingsheffingen (rioolheffing, afvalstoffenheffing, maar ook andere rechten).
Bij niet naleving van deze voorschriften is de kans aanwezig dat de verordening
onverbindend wordt geacht.
Van den Bosch & partners heeft mede door zijn samenwerkingsverband met de FAMO
goede kennis opgebouwd van de uitwerking van de voorschriften van het BBV op de
rioolheffing. Wij hebben ruime ervaring met kostendekkingsonderzoeken en kunnen deze
ook in het kader van de brede rioolheffing voor u uitvoeren of u daarbij adviseren.
Eén of twee rioolheffingen
Gemeenten kunnen sinds 2008 één rioolheffing heffen ter bekostiging van alle taken of
twee afzonderlijke rioolheffingen heffen voor:
- de afvalwaterzorg;
- de hemelwaterzorg en de grondwaterzorg.
Beide opties hebben voor- en nadelen. Wij kunnen u ondersteunen bij het maken van
een verantwoorde en op uw gemeente afgestemde keuze door de gemeenteraad.
Indien wordt gekozen voor twee rioolheffingen, moeten kosten van de taken worden
toegerekend aan beide heffingen. Ook in situaties dat er verschillende soorten
belastingplichtigen zijn (eigenarenheffing en gebruikersheffing), kan het noodzakelijk zijn
om een toerekening van baten en lasten per heffing te maken. Ook daarbij kunnen wij u
van dienst zijn.
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Welke objecten/percelen zijn belastbaar met brede rioolheffing?
Omdat met de rioolheffing nieuwe en bredere watertaken worden bekostigd, kunnen ook
meer objecten/percelen in de heffing worden betrokken dan voorheen. De vraag of de
rioolheffing in het buitengebied geheven gaat worden, kan dan aan de orde komen. Als
wordt overgegaan tot verbreding van de heffingsobjecten, zal moeten worden
geïnventariseerd welke percelen hieronder vallen. Het komt ook regelmatig voor dat
gemeenten minder objecten belasten dan uit de belastingverordening voortvloeit. Dit kan
nadelige gevolgen hebben, die er zelfs toe kunnen leiden dat de belastingverordening
onverbindend wordt geacht.
Wij kunnen adviseren bij het maken van keuzes en schetsen van mogelijkheden.
Rechtvaardige lastenverdeling
De groeiende lastendruk van de brede rioolheffing en de andere woonlasten kan een
geschikt moment zijn om de verdeling van de lasten over de belastingplichtigen te
heroverwegen. De lastendrukverdeling wordt bepaald door de te kiezen heffingsmaatstaf,
tariefdifferentiatie en de groep(en) belastingplichtigen waarvan wordt geheven. De
keuzemogelijkheden zijn groot:
- de rioolheffingen (als één heffing of als twee heffingen) kunnen worden geheven
van alleen gebruikers, alleen eigenaren of van beiden;
- bij de brede rioolheffing toelaatbare heffingsmaatstaven zijn bijvoorbeeld een vast
bedrag, het waterverbruik, de WOZ-waarde en de oppervlakte. Maar niet elke
heffingsmaatstaf is toelaatbaar of geëigend voor elke type rioolheffing;
- mogelijkheid van tariefdifferentiaties tussen bijvoorbeeld woningen en nietwoningen.
De combinaties van in de heffing te betrekken belastingplichtigen, heffingsmaatstaven en
tariefdifferentiaties kennen vele mogelijkheden voor het sturen van de verdeling van de
lastendruk. Wij kunnen u adviseren bij het schetsen van de mogelijkheden en de vooren nadelen zodat de gemeenteraad hierover een afgewogen besluit kan nemen.
Diensten Van den Bosch & partners
De adviseurs van Van den Bosch & partners hebben kennis en ervaring op het gebied van
ondersteuning van gemeenten bij onder andere de volgende werkzaamheden op het
terrein van de rioolheffing:
- juridische begeleiding of volledige uitvoering van kostendekkingsonderzoeken;
- advisering bij de keuze voor één of twee rioolheffingen;
- ondersteuning bij, of uitvoering van kostentoerekeningen bij invoering van twee
rioolheffingen;
- ondersteuning bij inventarisatie van in de brede rioolheffing te betrekken
objecten/percelen;
- advisering bij een heroverweging van heffingsmaatstaven, tariefdifferentiaties en
in de heffing te betrekken belastingplichtigen ten behoeve van een rechtvaardige
lastendrukverdeling;
- maatwerkoplossingen bij opstellen verordening brede rioolheffing;
- het verzorgen van presentaties voor management of bestuur;
- participatie in werkgroepen of begeleidingsgroepen (klankbord en
kennisinputfunctie);
- (incompany)opleidingen op het gebied van de brede rioolheffing.
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Nadere informatie
Voor nadere informatie over onze dienstverlening in het kader van de heffing van de
brede rioolheffing kunt u contact opnemen met ons secretariaat, zij weten de juiste
adviseur voor u te vinden. Het secretariaat is bereikbaar onder telefoonnummer 0184490149 of via info@vandenbosch-partners.nl.

Van den Bosch & partners
Belastingadviseurs voor overheden
Postbus 116, 3360 AC SLIEDRECHT
Stationspark 800, 3364 DA SLIEDRECHT
Tel: 0184-490149
Fax: 0184-490109
www.vandenbosch-partners.nl

3

