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Programma

• Begrijpelijke taal (Zweetvoeten)

• WOZ (verbetering rechtsbescherming en grondstaffels etc.)

• OZB (Omtzigt)

• Duurzaamheid 

• Toeristenbelasting

• Rioolheffing

• Invordering



Begrijpelijke taal Awb (ook 25 jaar!)

Sinds de invoering van de Awb zien we dezelfde voorwaarden steeds 
terugkomen in wetgeving en jurisprudentie over besluiten:

• Zorgvuldig

• Transparant

• Motiveren

Maar ook:

begrijpelijk



Direct duidelijk

• rekening houden met je lezer

• persoonlijk

• zo helder mogelijk opschrijven wat je bedoelt

• tekst ondersteunen met beeld



De VNG helpt niet altijd mee



Een kind moet het begrijpen



Wet WOZ

• Wet verbetering rechtsbescherming Wet WOZ

• Grondstaffelarrest

• Proceskosten



Wet WOZ

• Aanleiding voor het wetsvoorstel:

• onvoldoende rechtsbescherming bij tegengestelde 
belangen: eigenaar/gebruiker, medebelanghebbenden

• Jurisprudentie hierover is beperkt

• Rb. Den Haag 05-02-2018, ambtshalve vermindering bij eigenaar na 
succesvol bezwaar gebruiker. Bezwaar is niet niet-ontvankelijk

• Hoger beroep loopt met een sisser af kosten

Conclusie AG 08-03-2019

• Hoge Raad kan eigenaar/verhuurder niet oproepen voor een zitting in 
een zaak van gebruiker/huurder, het verwijzingshof wel



Wet verbetering rechtsbescherming Wet WOZ

Wat houdt dit voorstel in?

1. Overgang gesloten stelsel AWR naar het open stelstel van de AWB,

2. Begrip “belanghebbende" Awb

3. Afschaffing van tussentijdse beschikkingen: art. 26 en 28 beschikking wet 
WOZ (strijd EVRM?)

4. Herziening artikel 27 Wet WOZ (ter vervanging art. 2 Uitvoeringsregeling)

5. Bekendmaking aan de overige belanghebbenden plaats op andere wijze 
(3:41 lid 2)

6. Probleem bij 5 is dat het WOZ-waardeloket alleen woningwaarden openbaar 
maakt

7. De openbaarmaking via het WOZ-waardeloket is voor niet woningen voor 
een periode van minimaal 5 jaar uitgesteld. Gevolg: bekendmaking op 
andere wijze bedrijven niet mogelijk via openbaarheid

8. Vraag: hoe dan wel? 



Wet verbetering rechtsbescherming Wet WOZ

Wat zijn onder meer de problemen waarvoor gemeenten hierbij worden gesteld?

Systeemtechnisch:

1. Belastingapplicatie meerdere belanghebbenden kwijt (bezwaar/beroep)

2. Wat is de status in het systeem van de verschillende 
belanghebbenden/beschikkingen? (bezwaar gemaakt? Verlaagd? Door welke 
belanghebbende? Bezwaar in behandeling, maar bij wie? Meerdere bezwaren 
ingediend? Etc.)

3. Registratie van verschillende belanghebbenden noodzakelijk? Denk aan historie 
opbouwen? Archivering?



Wet verbetering rechtsbescherming wet WOZ

Wat zijn de problemen?

Juridisch:

1. Nieuw begrip belanghebbende.

2. Ontvankelijk in bezwaar 6:11 Awb (redelijkerwijs niet in verzuim)

3. Beroep mogelijk bij uitspraak op bezwaar andere belanghebbende?

4. Hoe om te gaan met de herziening?

5. Hoe lang mag je een belanghebbende als zodanig blijven registreren? Op grond van 
de AVG mogen organisaties persoonsgegevens bewaren zo lang deze nodig zijn 
voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt. Mogen de gegevens 
van belanghebbende die geen aanslag hebben gehad op schrift, bewaard worden?

6. Hoe bekendmaking op andere wijze vorm te geven?

7. Proceskosten verdubbelen? 



Wet verbetering rechtsbescherming wet WOZ

internetconsultatie van 20-12-2019 tot 01-03-2019.

In februari is Arian namens Amersfoort naar het ministerie met een aantal 
gemeentelijke- en VNG-collega’s op een bijeenkomst geweest waarin een aantal 
cruciale pijnpunten hebben neergelegd.

Sinds die bijeenkomst van 5 februari is er nog een aantal reacties geweest, bijv.:

1. Artikel van de heer Schaap, Oud-raadsheer Hoge Raad (Strijd met EVRM).

2. De Waarderingskamer

3. Unie van Waterschappen

4. VNG

5. Nederlandse orde van Belastingadviseurs

6. Andere gemeenten

7. NCNP-bureaus 



Wet verbetering rechtsbescherming wet WOZ

EVRM, arrest Hoge Raad Fierensmarge:

‘Het ontbreken van een redelijke mogelijkheid tot effectieve betwisting leidt tot een inbreuk op artikel 
1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden.’

Van toepassing bijvoorbeeld bij: iemand die tijdens het jaar een belang krijgt in een pand (een 
nieuwe eigenaar/gebruiker of een erfgenaam):

Bezwaar niet mogelijk

Erfbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en hoogte van de huur staan 
onherroepelijk vast



Wet verbetering rechtsbescherming wet WOZ

De reacties zijn eensgezind over het volgende:

Het voorstel is eerder een beperking dan een 
verbetering van de rechtsbescherming 

En vanuit de overheid:

Er moet een uitvoeringstoets komen  (zie de Code 
interbestuurlijke verhoudingen)



Wet verbetering rechtsbescherming wet WOZ

Heeft reageren nog zin?

Ja, ga naar de volgende sessie hiernaast, zaal 14 voor vragen aan het 
Ministerie van Financiën (wetgeving): wees aardig voor ze

Meldt problemen die wij niet hebben genoemd

belastingen@vng.nl



Hoge Raad Grondstaffelarrest
Op de zaak betrekking hebbende stukken

Hoge Raad 17-08-2018 (VNG-6885):

Heffingsambtenaar moet zorg dragen voor inzichtelijkheid en controleerbaarheid van de 
keuzes, aannames en gegevens bij gebruikmaking van een geautomatiseerd proces.

Alleen dan is een goed onderbouwd bezwaar mogelijk.

De heffingsambtenaar moet meer gegevens verstrekken

Overleg met leverancier taxatiepakket!

Bartel: het roer moet om (Belastingblad 2019/1 en Weekblad voor Fiscaal Recht 2018/203)



Op de zaak betrekking hebbende stukken

De Connectie (en ook Amersfoort) heeft al een (fors) aantal van dergelijke verzoeken ontvangen!

Verzoeken worden gedaan door de NCNP kantoren (voornamelijk grondstaffels)

• Niet alleen  grondstaffels, 

• de onderbouwing/staffels voor de m³ prijzen, 

• PMA formulieren, 

• analyse van de VLOK coderingen, etc.

Alle informatie die tot de waardebepaling heeft geleid, valt onder dit begrip. 

Gegevens moeten wel in het geding zijn: Hoge Raad 08-03-2019, 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:322: geen verplichting ter 
inzagelegging en toezending van stukken bij pro-formabezwaar

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:322


Gegevens in 1994



Data 2019



Haalt de taxateur 2030?



Financieel Dagblad 09-03-2018



Kunstmatig intelligente taxatie

Besluiten door de computer:

• Zorgvuldigheid,

• Transparant,

• Motiveren

Een registratie in een basisregistratie (ketenbesluit)

• Recht op correctie



Proefschrift Geautomatiseerde ketenbesluiten v.Eck

Voordelen van geautomatiseerde ketenbesluiten

• zorgvuldig gegevens verzamelen,

• inzage in de verzamelde gegevens: transparantie,

• gelijke behandeling van gelijke gevallen.

Nadelen

• instructies in computerprogramma niet beschikbaar voor personen die 
het besluit krijgen,

• instructies worden niet door een onafhankelijke instantie gecontroleerd,

• rechter kan niet controleren of de overheid de wet juist interpreteert,

• aannames programmeur zijn onzichtbaar

• besluit werkt door in andere besluiten, en is moeilijk terug te draaien, 
denk aan niet-ontvankelijkheid en de gevolgen daarvan keten



Oplossingen in het proefschrift

• Iedereen krijgt een loods, een ambtenaar die probeert het probleem op 
te lossen,

• instructies aan de computer zijn openbaar en toegankelijk (open data),

• Instructies zijn te begrijpen door mensen die geen verstand hebben van 
programmeren en vooral ook door rechters.

• Zie ook Bartel in WFR (de afsluiting van de conferentie)



Proceskosten doorlopende machtiging

• Doorlopende machtiging (strenge voorwaarden)

• Bezwaar via het WOZ-waardeloket

• Belanghebbende weet van niets

• Verbazing en boosheid is groot!

Advies aan belanghebbende: trek de machtiging in voor volgend jaar



Proceskosten HR: telefonische hoorzitting

• Afzien van telefonische hoorzitting 

• Alleen als zorgvuldigheid 



Amendement Omtzigt

Via het Belastingplan 2019:

Gemeenten krijgen de vrijheid voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere

'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de OZB te rekenen in plaats van 
het vaak hogere tarief voor niet-woningen.

- Sociaal belang behartigende instellingen

- Algemeen nut beogende instellingen



Amendement Omtzigt: vrijstelling maatschappelijke 
organisaties

De toelichting op het amendement

gemeenten mogen vanwege het maatschappelijke belang van maatschappelijke 
verenigingen en stichtingen etc. niet verplicht worden om het hoogste OZB-tarief voor hen 
te rekenen. Gemeenten mogen dat zelf beslissen 

Gemeenten zijn vrij om aanvullende voorwaarden te stellen voor toepassing van het tarief 
voor woningen, zoals 

- sportaccommodaties van niet-commerciële sportclubs, of 

- algemeen nut beogende instellingen anders dan de gemeente zelf. 



Amendement Omtzigt: haken en ogen
Vragen:

• Alleen het eigenarentarief woningen van toepassing? Ook op het gebruikerstarief niet-
woningen? Tekst en toelichting wijken af, tekst gaat voor.

• Wat valt onder het begrip sportaccommodaties? Tekst en toelichting wijken af, tekst gaat 
voor.

• Waar ligt de grens tussen commerciële en niet-commerciële sportclubs? Waaraan moet 
dit worden getoetst en wat is de objectieve rechtvaardiging?

• Beroep op het gelijkheidsbeginsel is snel gedaan?

• Wat is een dorpshuis? En als dat dorpshuis in een multifunctioneel/cultureel centrum 
ligt?

• OZB is een objectieve belasting, hier wordt gekeken naar de gebruiker…

• Waarom de OZB gebruiken en niet de subsidiepot?

• Lokt het procedures uit of hoeveel procedures lokt het uit?

• De Nederlandse Staat is ook een ANBI, vrijstellen?

• Onroerende zaken in eigendom doen bij de personeelsvereniging? 

• Enz.



Amendement Omtzigt

Voor nu: geen helderheid

“Hou vast aan het feit dat het amendement ziet op ‘kunnen’.”

De VNG gaat in overleg met het ministerie van BZK voor duidelijkheid



Duurzaamheid in lokale heffingen



Duurzaamheid

• VNG-publicatie: Duurzame alternatieven in lokale heffingen: een 
inventarisatie

• Afwegingskader duurzame maatregelen in lokale heffingen A. Schep

• Eerste duurzame verordening rioolheffing Son en Breugel

• Motie Lodders: zonnepanelen

• Afwijkende tarieven emissieloze auto’s



Afwegingskader duurzaamheid dr. A. Schep (ROB)

• • Wil men een duurzaamheidsmaatregel bekostigen of gedrag 
beïnvloeden?

• • Kan het fiscaal-juridisch? 

• • Heeft de maatregel het gewenste effect? 

• • Is het wenselijk, gelet op de effecten van de maatregel?



Duurzame rioolheffing: hemelwater zelf verwerken 



Duurzame rioolheffing: hemelwater zelf verwerken 

• Afwegingskader Schep: 

• gedragsbeïnvloeding, bekostiging (voorkomen vervanging)

• Fiscaal: ja, maar de rechter beslist.

• Effect: ? invoering 2020

• Wenselijk: dat zal de toekomst moeten uitwijzen

• Middel: subsidie en lager tarief voor afgekoppeld perceel

• Praktijkvoorbeelden VNG



Vrijstelling zonnepanelen

• Motie Lodders

• Verhoogde OZB is straf voor verduurzaming

• Verhoogde IB, Vpb, huur etc. ook

• Afwegingskader Schep:

• De groene pluim

• Deze week zitten wij om tafel met 

• BZK

• Wild idee:

• Emissieloos proces voor

werktuigenvrijstelling



Parkeerbelasting emissieloze auto’s



Parkeerbelasting emissieloze auto’s

Tarieven voor emissieloze auto’s:

• Beperkt positieve bijdrage luchtkwaliteit

• Beperkt positieve bijdrage op aankoop emissieloze auto’s

• Mate van differentiatie per gemeente verschillend

Internetconsultatie (tot 28-03-2019)



Toeristenbelasting 

Internetconsultatie (tot 15-4-2019)

Maatregelen tegen overlast toeristische verhuur van woningen

• wettelijke registratieplicht voor de toeristische verhuur van woningen,

• registratienummer vermelden in advertentie,

• vergunningplicht voor het toeristisch verhuren van een woning,

• meldingsplicht voor feitelijke verhuur,

• keuzevrijheid voor de hele gemeente of voor delen van de gemeente,

• koppeling van registratie- en meldingsplicht aan de toeristenbelasting.

Internetconsultatie, tot 13-04-2019



Rioolheffing Kennisbank Rioned

09-04-2019 Publicatie ‘kennisbank rioolheffing financieel’ van Rioned

Juridische en financiele (BBV) aspecten

Modelverordening VNG



Rioolheffing egalisatiereserve

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1286 (Menterwolde)

‘Dotaties aan de egalisatiereserve’ die de heffingsambtenaar als “last ter zake” aanmerkt, 
omdat deze egalisatiereserve er is voor toekomstig onderhoud en vervanging.

De heffingsambtenaar heeft niet duidelijk gemaakt dat het geraamde overschot 
spaarbedragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen is bedoeld. 

Hof: de egalisatiereserve is een sluitpost.

De egalisatiereserve is niet opgebouwd met het doel vooraf geplande spaarbedragen voor 
specifiek toekomstige noodzakelijke vervangingsinvesteringen aan te duiden.



Rioolheffing

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1286

De heffingsambtenaar voert subsidiair twee “lasten ter zake” op die niet hoorden tot de 
geraamde lasten in de gemeentebegroting. Dat kan volgens het Hof niet, omdat de 
gemeenteraad bij het opstellen van de begroting al beslist heeft dat deze kosten op een 
andere manier worden gefinancierd en niet uit de opbrengst van de rioolheffing.

Uitspraak:

Verordeningen 2013 en 2014 geheel onverbindend, want meer dan 10% overdekking

Zie ook het arrest Westerveld van 15-03-2019, ECLI:NL:HR:2019:349



Leges glasvezelkabel Europese Hof van Justitie

Procedure leges glasvezelkabel

Zaak draaide om het antwoord op de vraag of dergelijke leges onder de Europese 
dienstenrichtlijn vallen of onder algemene leges.

Rechtbank-Hof-HR-Prejudiciele vragen-Zitting EHvJ-Beantwoording vragen-Concl. AG-
Arrest HR-terugvererwijzing Hof.

Hoe ziet zo’n zitting eruit?



Europese Hof van Justitie



Europese Hof van Justitie

• 15 rechters

• 1 AG

• 2 griffiers

• 44 tolken

• 7 insprekende partijen

• 14 advocaten

• 30 adviseurs

• 150 man publiek

• Zitting 4 uur durend



Europese Hof van Justitie

En oh ja…. De uitspraak….

De rechtbank had gelijk…. Telecommunicatiediensten zijn vrijgesteld in de Europese 
dienstenrichtlijn…



Invordering

• Onderzoek Nationale ombudsman

• Beslagvrije voet 95%

• Invorderingsportaal belastingdienst

• Uitwisseling RDW/Duitsland gestopt



Invordering Conclusie NOM

Overheidinstanties werken nog te veel 
vanuit de eigen kaders als zij invorderen en 
verrekenen. Zij verliezen hierbij het 
perspectief van de burger uit het oog, vaak 
met (verdere) schulden als gevolg.



Schulden bij de overheid

1. Verdere schulden voorkomen,

2. Duidelijke taal en persoonlijk contact,

3. Maatwerk,

4. Beslagvrije voet,

5. Schuldhulpverlening

6. Samenwerking

7. Inning overdragen aan andere instantie



Invorderingportaal Belastingdienst

Voor gemeenten en waterschappen sinds 2006

• gegevens van de werkgever(s) van de belastingschuldige

• bankrekeningnummers op naam van de belastingschuldige

• gegevens uit het kentekenregister over de belastingschuldige



Problemen uitwisseling RDW-Duitsland

• Gestopt sinds 01-01-2019

• Oplossing zoals in België

• Wel uitwisseling met België via iv@rdw.nl

• Aanvraag, informatie en aansluitprocedure

• Gemeenten betalen mee aan ontwikkelkosten (gemiddeld aantal 
aanvragen en 

mailto:iv@rdw.nl


Ten slotte

• IJs en pensioenstelsel dienende zijn wij u in 2044 voor de 50ste editie



Bronnen 1

Begrijpelijke taal (Zweetvoetenman)

• https://www.hebban.nl/artikelen/sneak-preview-de-zweetvoetenman-
plus-interview-en-giveaway preview de zweetvoetenman

• https://www.directduidelijk.nl/ Begrijpelijke taal

• http://www.kankan.nl/helder-nederlands/ woordenlijst

Wet verbetering rechtsbescherming

• https://www.internetconsultatie.nl/rechtsbeschermingwoz
internetconsultatie verbetering Wet WOZ

• https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/wet-woz/nieuws/vng-
reactie-wetsvoorstel-verbetering-rechtsbescherming-woz (reactie 
wetsvoorstel VNG)

https://www.hebban.nl/artikelen/sneak-preview-de-zweetvoetenman-plus-interview-en-giveaway
https://www.hebban.nl/artikelen/sneak-preview-de-zweetvoetenman-plus-interview-en-giveaway
https://www.directduidelijk.nl/
http://www.kankan.nl/helder-nederlands/
https://www.internetconsultatie.nl/rechtsbeschermingwoz
https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/wet-woz/nieuws/vng-reactie-wetsvoorstel-verbetering-rechtsbescherming-woz


Bronnen 2

Tegengestelde belangen

• http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:2577 
tegengestelde belangen Rb. Den Haag

• http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:172
conclusie AG tegengestelde belangen

Taxeren met kunstmatige intelligentie

• https://app.ai-cursus.nl/login#social_media nationale AI-cursus

• https://www.elementsofai.com/ internationale (Finse) AI-cursus

• https://omooc.nl/moocs/digitalisering-doet-ertoe/ over 
overheidsdigitalisering (o.a. algoritmen en de generieke digitale 
infrastructuur)

• https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/20399771/Van_Eck_Geautomatis
eerde_ketenbesluiten.pdf (Proefschrift Rechtsbescherming 
geautomatiseerde ketenbesluiten o.a. WOZ)

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:172
https://app.ai-cursus.nl/login#social_media
https://app.ai-cursus.nl/login#social_media
https://www.elementsofai.com/
https://omooc.nl/moocs/digitalisering-doet-ertoe/
https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/20399771/Van_Eck_Geautomatiseerde_ketenbesluiten.pdf


Bronnen 3

Op zaak betrekking hebbende stukken, grondstaffels etc.

• http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:1316
arrest-Grondstaffels (VNG-6885)

• http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:322

geen verplichting inzage en toezending stukken bij pro-forma bezwaar

• https://fd.nl/werk-en-geld/1244625/de-taxateur-verandert-in-een-
computer Nieuwsbericht FD 09-03-2018

• https://siliconcanals.nl/news/startups/dutch-proptech-startup-geophy-
raises-33m-funding-to-use-ai-in-commercial-real-estate/ Taxeren met 
kunstmatige intelligentie

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:1316
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:1316
http://jdb.vng.nl/artikelen/belastingrecht/fiscaal-procesrecht/hoge-raad-17-08-2018-1701448-(waalwijk).aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:322
https://fd.nl/werk-en-geld/1244625/de-taxateur-verandert-in-een-computer Nieuwsbericht FD 09-03-2018
https://siliconcanals.nl/news/startups/dutch-proptech-startup-geophy-raises-33m-funding-to-use-ai-in-commercial-real-estate/


Bronnen 4

Proceskosten

• http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:2306 
(VNG-6916) Telefonische hoorzitting alleen weigeren als zorgvuldigheid 
in gevaar komt

• https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-298.html
onderzoek proceskosten Ministerie van rechtsbescherming

• http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:3705
VNG-6898 Processueel wangedrag geen misbruik recht

• http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:840
Doorlopende machtiging moet uitdrukkelijk worden opgezegd

http://jdb.vng.nl/artikelen/belastingrecht/fiscaal-procesrecht/hoge-raad-14-12-2018-1704558-(amstelveen).aspx
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-298.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:3705
https://jdb.vng.nl/artikelen/belastingrecht/fiscaal-procesrecht/hof-s-hertogenbosch-06-09-2018-1700747-(eindhoven).aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:840


Bronnen 5

Lager tarief dorpshuizen, sportaccommodaties, SBBI’s en ANBI’s

• https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35026-52.html Amendement 
Omtzigt e.a.

• https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-
01#TiteldeelIV_HoofdstukXV_Paragraaf2_Artikel220f Artikel 220f, 
tweede lid Gemeentewet

• https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/ozb/nieuws/vng-wil-
overleg-over-ozb-amendement-omtzigt brief VNG overleg 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35026-52.html Amendement Omtzigt e.a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01#TiteldeelIV_HoofdstukXV_Paragraaf2_Artikel220f
https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/ozb/nieuws/vng-wil-overleg-over-ozb-amendement-omtzigt


Bronnen 6

Duurzaamheid
• https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/leges/nieuws/suggesties-duurzame-

alternatieven-lokale-heffingen Alternatieven modelverordening

• https://www.raadopenbaarbestuur.nl/binaries/raad-openbaar-
bestuur/documenten/publicaties/2018/09/13/essaybundel-verduurzaming-en-nu-de-
kosten-nog/Verduurzaming_en_nu_de_kosten+nog_Essaybundel_+201809.pdf

• http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/gemeentefinancien/financiele-nota-en-
verordening/verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-rioolheffing-2020.aspx
duurzame rioolheffing Son en Breugel

• https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35029-20.html Motie Lodders 
zonnepanelen

• https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_gemeentewet_differentiatie_parkeertarieve
n Tariefdifferentiatie parkeerbelastingemissieloze voertuigen

http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/gemeentefinancien/financiele-nota-en-verordening/verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-rioolheffing-2020.aspx
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/gemeentefinancien/financiele-nota-en-verordening/verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-rioolheffing-2020.aspx
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/gemeentefinancien/financiele-nota-en-verordening/verordening-op-de-heffing-en-de-invordering-van-rioolheffing-2020.aspx
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35029-20.html
https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_gemeentewet_differentiatie_parkeertarieven


Bronnen 7

• https://www.internetconsultatie.nl/verhuur internetconsultatie toeristische 
verhuur van woningen registratie- en meldplicht

• https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2
019:1286 Rioolheffing opbrengstlimiet (Menterwolde)

• http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:349
Rioolheffing opbrengstlimiet (Westerveld)

• https://europadecentraal.nl/belangrijke-uitspraak-eu-hof-
dienstenrichtlijn-twee-nederlandse-zaken/ Glasvezelkabel-arrest Hof 
van Justitie (Amersfoort)

https://www.internetconsultatie.nl/verhuur
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:1286
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:349
https://europadecentraal.nl/belangrijke-uitspraak-eu-hof-dienstenrichtlijn-twee-nederlandse-zaken/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198844&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=732516


Bronnen 8

Invordering

• https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Rapport%20Inv
orderen%20vanuit%20het%20burgerspectief%20%28003%29_0.pdf
Rapport invorderen Nationale ombudsman

• https://www.internetconsultatie.nl/uitwisseling_persoonsgegevens_schul
dhulpverlening internetconsultatie schuldhulp

• https://pgw.belastingdienst.nl/ Invorderingsportaal Belastingdienst

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Rapport Invorderen vanuit het burgerspectief (003)_0.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Rapport Invorderen vanuit het burgerspectief (003)_0.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/uitwisseling_persoonsgegevens_schuldhulpverlening
https://pgw.belastingdienst.nl/


Bronnen VNG

• http://jdb.vng.nl/besloten/home.aspx Jurisprudentie databank VNG

• https://forum.vng.nl/ Forum VNG (incl. Gemeentebelastingen)

• https://www.wozdatacenter.nl/ WOZ-datacenter VNG

http://jdb.vng.nl/besloten/home.aspx
https://forum.vng.nl/
https://www.wozdatacenter.nl/

