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Commissie Bestuur en Maatschappij 30 november 2011 
agendapunt 9 (actualisering belastingverordeningen en tarieven) 
 
College reageert voor raad van 19 december schriftelijk op vraag van GroenLinks over de 
mogelijkheid van een korting op de rioolheffing in relatie tot hemelwaterafvoer. 
 
De rioolheffing van artikel 228a Gemeentewet is een bestemmingsheffing: De opbrengsten die met de 
heffing worden verkregen zijn exclusief bestemd voor de bekostiging van de gemeentelijke watertaken 
zoals die zijn opgesomd in het heffingsartikel. De bestemmingsheffing heeft een belastingkarakter. Een 
individueel profijt van de burger bij de gemeentelijke voorzieningen is niet noodzakelijk. Voor met name de 
hemelwater- en grondwatertaak zal de gemeente collectieve maatregelen treffen waar iedereen direct of 
indirect baat bij heeft. 
Op basis van artikel 228a van de Gemeentewet zijn vier rioolheffingen denkbaar: 

a. een rioolheffing afvalwater van gebruikers van percelen die afvalwater ter nadere verwerking 
aanbieden; 

b. een rioolheffing afvalwater van eigenaren van percelen die afvalwater ter nadere verwerking 
aanbieden; 

c. een rioolheffing hemel- en grondwater van gebruikers van percelen die hemel- en grondwater ter 
nadere verwerking aanbieden; 

d. Een rioolheffing hemel- en grondwater van eigenaren van percelen die hemel- en grondwater ter 
nadere verwerking aanbieden. 
In de gemeente Leiderdorp wordt op dit moment als volgt de rioolheffing geheven conform de 
uitgangspunten als verwoord in de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011. 
De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de 
gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De rioolheffing wordt geheven naar het aantal kubieke meters 
water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Het aantal kubieke meters wordt gesteld op het aantal 
kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het einde van het belastingtijdvak vooraf 
gaande aan de verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerde of opgepompt.  
Door Oase (Waterleidingbedrijf die voor de gemeente Leiderdorp de belasting heft in int) wordt het aantal 
kubieke meters water in rekening gebracht bij de voornoemde gebruikers van objecten in Leiderdorp.     
 
Op dit moment wordt er dus niet betaald voor het afgevoerde hemelwater en derhalve is er dus ook geen 
mogelijkheid om een korting toe te passen. Er bestaat dus wel een mogelijkheid om eventueel een andere 
heffingsmaatstaf te kiezen. 

 
Het is aan de gemeenteraad om de heffingsmaatstaf van de rioolheffing vast te stellen. Artikel 219 van de 
Gemeentewet stelt als eis dat de heffing niet afhankelijk mag worden gesteld van inkomen, winst of 
vermogen. Een maatstaf is over het algemeen gerelateerd aan het profijt dat van de gemeentelijke 
voorzieningen wordt getrokken of afhankelijk van de mate waarin kosten worden veroorzaakt. Een vast 
bedrag per perceel is ook toegestaan. Ten slotte kan een maatstaf ook het gevoerde beleid van de 
gemeente ondersteunen. 
Een heffingsmaatstaf die het gevoerde gemeentelijke beleid ondersteunt, moet een rechtvaardiging 
hebben in het gevoerde gemeentelijke beleid. De belastingrechter zal uiteindelijk bepalen of de maatstaf 
voldoet aan de algemene rechtsbeginselen. Elementen die daarbij een rol spelen zijn de objectiviteit van 



de maatstaf en de mate waarin er verschillen optreden. 
Stel dat een gemeente het afkoppelen van hemelwater wil stimuleren via de heffing. Een dergelijk beleid 
rechtvaardigt een verschil in heffing tussen percelen die niet afkoppelen en percelen die dat wel doen. Als 
de niet-afgekoppelde percelen echter belangrijk meer moeten betalen dan hun aandeel in de kosten, kan 
de belastingrechter ingrijpen. Hij kan onder omstandigheden oordelen dat er sprake is van willekeurige en 
onredelijke belastingheffing omdat er een wanverhouding bestaat tussen de heffing en de onderbouwing 
van de verschillende maatstaven. 
De meest gebruikte heffingsmaatstaven zijn gebaseerd op het veronderstelde profijt bij de gemeentelijke 
voorzieningen en de mate waarin kosten worden veroorzaakt. Voorbeelden van deze maatstaven zijn: 
-heffing per perceel; 
-heffing naar hoeveelheid afgevoerd water; 
-heffing naar om van het huishouden; 
-heffing naar de waarde of de oppervlakte van het perceel. 
 
Binnen de genoemde maatstaven zijn combinaties mogelijk zoals een vast bedrag per perceel met een 
heffing naar hoeveelheid afgevoerd water als dit een bepaalde hoeveelheid te boven gaat. Ook is het 
mogelijk om binnen een bepaalde maatstaf nog verder te verbijzonderen. Bijvoorbeeld een heffing naar 
vast bedrag met een verschillend tarief voor een woning en een niet-woning. Artikel 228a Gemeentewet 
zegt niets over de belastingplicht bij de rioolheffing. De gemeente moet zelf een keuze maken. Als de 
gemeente er voor kiest om ten opzichte van het oude rioolrecht zo weinig mogelijk te wijzigen (dit doet zich 
dus voor in de gemeente Leiderdorp), dan betrekt de gemeente die percelen in de heffing die 
daadwerkelijk gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen. Desgewenst kan de gemeente alle 
percelen in de heffing betrekken (als de zorgplicht wordt nagekomen). Percelen maken gebruik van de 
gemeentelijke voorzieningen als er water ter nadere verwerking van de percelen aan de gemeente wordt 
aangeboden. Dat kan 'gewoon' afvalwater zijn via de riolering maar ook hemel- of grondwater. Een perceel 
waarop een garagebox staat, kan via het dak of de verharde oprit hemelwater aanbieden. Als dat 
hemelwater via de put in de straat in de gemeentelijke riolering stroomt, wordt vanaf het perceel water 
aangeboden bij een gemeentelijke voorziening. 
 
Vrijstelling 
Gezien de aard van de rioolheffing is het niet logisch vrijstellingen in de verordening op te nemen. Immers, 
de heffing verhaalt de kosten die de gemeente maakt bij percelen waar ze de zorgplichten nakomt. Bij het 
verdelen van de kosten is het niet logisch dat een perceel niet meebetaalt en wel profiteert. 
Als een gemeente toch vrijstellingen wil opnemen in de verordening rioolheffing is het van belang dat dit op 
objectieve grondslagen gebeurt. Als een andere belastingplichtige een beroep op het gelijkheidsbeginsel 
doet, zal de gemeente de omstandigheden aannemelijk moeten maken waarop de verschillende 
behandeling is gebaseerd. De gemeente heeft hierbij een steviger basis als de kosten van de zorgplichten 
voor de vrijgestelde percelen uit de algemene middelen wordt gefinancierd (minder dan 100% 
kostendekking). Dan hoeft de gemeente niet te verdedigen dat andere belastingplichtigen meer moeten 
betalen omdat anderen zijn vrijgesteld. 
 


