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Onderwerp

Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt
Modelverordening Rioolheffing
Geachte leden van college en gemeenteraad,

Aanleiding
De VNG heeft de Modelverordening Rioolheffing vervangen om recht te doen aan de bredere
invulling van de gemeentelijke watertaken. Wateroverlast en verdroging vragen steeds meer
maatregelen in de publieke ruimte. De Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervangt
daarom de oude Modelverordening Rioolheffing. Van de maatregelen in de publieke ruimte heeft
iedereen profijt, daarom worden in de nieuwe situatie zoveel mogelijk percelen in de heffing
betrokken. De verbreding komt ook terug in de citeertitel van de modelverordening:
‘Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing’.
Door nu met het model te komen hebben gemeenten voldoende tijd voor een zorgvuldige
communicatie en belangenafweging naar nieuwe belastingplichtigen. Bijvoorbeeld cultuurgronden
en natuurterreinen dragen nu veelal nog niet bij in de kosten van de gemeentelijke watertaken. De
modelverordening kent een differentiatie in de tariefstelling om rekening te houden met de
verschillen tussen percelen. Wij kunnen ons voorstellen dat invoering wordt doorgeschoven naar
besluitvorming door de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen.

Wat is er veranderd en waarom?
De veranderingen betreffen in het kort de onderstaande punten:
1. Het belastbaar feit en de belastingplicht: de eis voor een directe of indirecte aansluiting vervalt
waardoor bijna alle percelen in de gemeente in de heffing worden betrokken. De reden hiervan
is dat iedere belastingplichtige profijt heeft van de gemeentelijke waterhuishouding en daarom
in het kostenverhaal wordt meegenomen.
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2.

3.

Het perceel: hierbij wordt sinds het vorige model uitgegaan van het WOZ-object of de roerende
zaak, hiermee sluit de verordening aan op de uniforme objectafbakening die ook aangehouden
wordt in andere modelbelastingverordeningen.
Er komen drie varianten van de verordening, onderverdeeld naar de maatstaf van heffing:
o Naar een vast bedrag
o Naar de waarde in het economische verkeer van het WOZ-object of roerende zaak
o Naar waterafvoer/-verbruik
Dit om invulling te geven aan de verschillende keuzes die gemeenten kunnen maken en aan te
sluiten bij de huidige praktijk.

Een uitgebreide toelichting op alle wijzigingen staat in bijlage 4. Het Team Financiën zal de
wijzigingen in de modelverordening het komende half jaar in regionale fiscale vakbijeenkomsten
behandelen.

Wat betekent dit voor de ambtelijke organisatie
Ik verzoek u om uw organisatie te informeren over de wijzigingen, zodat de verantwoordelijke
ambtenaren een raadsvoordracht tot vaststelling van de nieuwe verordening Riool- en
Waterzorgheffing kunnen voorbereiden. Zij kunnen hiervoor onderstaande bijlagen gebruiken.
Wegens de grote verschillen tussen de oude en de nieuwe versie is besloten geen was-wordt-tabel
toe te voegen.

Bijlagen
Deze ledenbrief bevat acht bijlagen:
•
•

Bijlage 1 - MV 1. Riool- en Waterzorgheffing_vast bedrag
Bijlage 2 - MV 2. Riool- en Waterzorgheffing_waarde

•
•

Bijlage 3 - MV 3. Riool- en Waterzorgheffing_vast bedrag-waterverbruik
Bijlage 4 - MV Riool- en Waterzorgheffing_TOELICHTING

•
•
•

Bijlage 5 - Tekst Model 1. vast bedrag: Opgemaakt in Word 2.0 format (DROP) voor publicatie
Bijlage 6 - Tekst Model 2. waarde in het economische verkeer: Opgemaakt in Word 2.0 format
(DROP) voor publicatie

•
•
•

Bijlage 7 - Tekst Model 3. vast bedrag en waterverbruik: Opgemaakt in Word 2.0 format
(DROP) voor publicatie
Bijlage 8 - Toelichting nieuwe naam rioolheffing

Informatie
De geconsolideerde teksten van de VNG-modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te
raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (https://www.decentraleregelgeving.nl/).
Voor vragen over deze ledenbrief kunt u terecht bij het Informatiecentrum van de VNG (0703738393 of e-mail: info@vng.nl).
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

L.K. Geluk
Algemeen directeur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

2/2

