
 

 

Wijzigingen belastingverordeningen 2022 ten opzichte van 

belastingverordeningen 2021 

 

Verordening zuiveringsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 

 

1. Begripsomschrijving GBLT 

De begripsomschrijving voor GBLT in artikel 1, onderdeel m, van de verordening is in 

overeenstemming gebracht met de begripsomschrijving in de Gemeenschappelijke 

Regeling GBLT zoals die thans luidt. De begripsomschrijving voor GBLT in de 

gemeenschappelijke regeling is na een wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 

2020 gewijzigd.  

 

De begripsomschrijving was “het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor 

Lococensus – Tricijn” en is gewijzigd naar “het openbaar lichaam GBLT”.  

 

2. Artikel 1, onderdeel e (begripsbepaling: afvalwater) en toelichting  

Voor het begrip afvalwater wordt thans verwezen naar de Waterwet. Dit verandert op het 

moment dat de Omgevingswet inwerking treedt. De verwachte datum van 

inwerkingtreding van deze wet is 1 juli 2022. Volgens de Unie van Waterschappen is het 

niet ondenkbaar dat opnieuw uitstel volgt of dat onderdelen van de Omgevingswet later 

inwerking treden. De verwijzing naar de wettelijke grondslag voor het begrip afvalwater 

is daarom afhankelijk gesteld van de datum van inwerkingtreding van de betreffende 

bepaling in de Omgevingswet. Deze voorgestelde wijziging is in lijn met de door de Unie 

van Waterschappen voorgestelde technische aanpassing van de 

modelbelastingverordening. 

 

3. Artikel 9 lid 8 (verduidelijking voor bezwaar vatbare beschikking) 

De ambtenaar belast met de heffing is bevoegd om de beschikking als bedoeld in artikel 

9, lid 5 onder omstandigheden ambtshalve te wijzigen of in te trekken. Dit geldt onder 
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vergelijkbare omstandigheden ook voor de beschikking als bedoeld in artikel 10 met dien 

verstande dat hier nadrukkelijk is vermeld dat een dergelijk besluit voor bezwaar vatbaar 

is. Aan artikel 9, lid 8, is naar analogie van artikel 10, toegevoegd dat dit besluit voor 

bezwaar vatbaar is.  

 

4. Artikel 19 onderdeel a (schatting)  

De ambtenaar belast met de heffing mag op basis van artikel 122j Waterschapswet het 

aantal vervuilingseenheden geheel of gedeeltelijk door middel van schatting vaststellen. 

Met de redactionele aanpassing is verduidelijkt dat schatting mogelijk is indien de in de 

verordening opgenomen voorschriften voor meting, bemonstering en analyse niet zijn 

nageleefd. Hiermee is nadrukkelijker aangesloten bij de tekst van artikel 122j 

Waterschapswet.  

 

Deze voorgestelde wijziging is in lijn met de door de Unie van Waterschappen 

voorgestelde technische aanpassing van de modelbelastingverordening.  

 

5.Toelichting onderdeel A Algemeen tweede alinea 

In de toelichting in de tweede alinea van onderdeel A Algemeen wordt naast een 

verwijzing naar artikel 3.4 lid 1 van de Waterwet een verwijzing opgenomen naar artikel 

2.17 van de Omgevingswet, omdat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet de inhoud 

van artikel 3.4 lid 1 verhuist naar artikel 2.17 van de Omgevingswet. 

 

6. Toelichting artikel 25 leden 2 en 4 (bekendmaking en inwerkingtreding) 

Per 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Hiermee is de 

Bekendmakingswet gewijzigd en zijn de artikelen 73 en 74 van de Waterschapswet 

vervallen. Deze artikelen van de Waterschapswet regelden de bekendmaking en de 

inwerkintreding van verordeningen. Dit is nu geregeld in de Bekendmakingswet. De 

toelichting op de leden 2 en 4 van artikel 25 is aangepast aan de gewijzigde 

Bekendmakingswet. 

 

Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Vallei en Veluwe 

 

7. Begripsomschrijving GBLT 

De begripsomschrijving voor GBLT in artikel 1, onderdeel o, van de verordening is in 

overeenstemming gebracht met de begripsomschrijving in de Gemeenschappelijke 

Regeling GBLT zoals die thans luidt. De begripsomschrijving voor GBLT in de 

gemeenschappelijke regeling is na een wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 

2020 gewijzigd.  

 

De begripsomschrijving was “het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor 

Lococensus – Tricijn” en is gewijzigd naar “het openbaar lichaam GBLT”.  

 

8. Artikel 1, onderdeel a (begripsbepaling: oppervlaktewaterlichaam) en toelichting 

Voor het begrip oppervlaktewaterlichaam wordt thans verwezen naar de Waterwet. Dit 

verandert op het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt. De verwachte datum 
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van inwerkingtreding van deze wet is 1 juli 2022. Volgens de Unie van Waterschappen is 

het niet ondenkbaar dat opnieuw uitstel volgt of dat onderdelen van de Omgevingswet 

later inwerking treden. De verwijzing voor het begrip oppervlaktewaterlichaam is daarom 

afhankelijk gesteld van de datum van inwerkingtreding van de betreffende bepaling in de 

Omgevingswet.  

 

Deze voorgestelde wijziging is in lijn met de door de Unie van Waterschappen 

voorgestelde technische aanpassing van de modelbelastingverordening. 

 

9. Artikel 10, lid 8 (verduidelijking voor bezwaar vatbare beschikking) 

De ambtenaar belast met de heffing is bevoegd om de beschikking als bedoeld in artikel 

10, lid 5 onder omstandigheden ambtshalve te wijzigen of in te trekken. Dit geldt ook 

voor de beschikking als bedoeld in artikel 11. Aan artikel 10, lid 8 is, naar analogie van 

artikel 11, toegevoegd dat dit besluit voor bezwaar vatbaar is.   

 

10. Artikel 18, onderdeel a (schatting) 

De ambtenaar belast met de heffing mag op basis van artikel 122j Waterschapswet het 

aantal vervuilingseenheden geheel of gedeeltelijk door middel van schatting vaststellen. 

Met de redactionele aanpassing is verduidelijkt dat schatting mogelijk is indien de in de 

verordening opgenomen voorschriften voor meting, bemonstering en analyse niet zijn 

nageleefd. Hiermee is nadrukkelijker aangesloten bij de tekst van artikel 122j 

Waterschapswet.  

 

Deze voorgestelde wijziging is in lijn met de door de Unie van Waterschappen 

voorgestelde technische aanpassing van de modelbelastingverordening. 

 

11. Toelichting artikel 1 aanhef en de onderdelen g en j 

In de toelichting op artikel 1 aanhef en de onderdelen g en j wordt naast een verwijzing 

naar artikel 1.1 van de Waterwet ook een verwijzing opgenomen naar Bijlage A bij artikel 

1.1 van de Omgevingswet. De begripsbepalingen die nu zijn opgenomen in artikel 1.1 

van de Waterwet verhuizen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar Bijlage A 

bij artikel 1.1 van de Omgevingswet. 

 

12. Toelichting artikel 14 (verwijzing) 

De huidige verordening verwijst in de laatste alinea van de toelichting op artikel 14 ten 

onrechte naar artikel 18. Dit moet zijn artikel 16.   

 

13. Toelichting artikel 24 leden 2 en 4 (bekendmaking en inwerkingtreding) 

Per 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Hiermee is de 

Bekendmakingswet gewijzigd en zijn de artikelen 73 en 74 van de Waterschapswet 

vervallen. Deze artikelen van de Waterschapswet regelden de bekendmaking en de 

inwerkintreding van verordeningen. Dit is nu geregeld in de Bekendmakingswet. De 

toelichting op de leden 2 en 4 van artikel 24 is aangepast aan de gewijzigde 

Bekendmakingswet. 
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Verordening watersysteemheffing Waterschap Vallei en Veluwe 

 

14. Vervangen term belastingplicht door heffingplicht 

De term belastingplicht en belastingobject is vervangen door de term heffingplicht en 

heffingsobject. Beide termen werden gebruikt. De Waterschapswet bevat overigens ook 

beide termen. In de verordeningen zuiverings- en verontreinigingsheffing werd al 

consequent gesproken over heffingplicht.   

 

Het verschil in betekenis van beide termen is in de praktijk gering. De term belasting is 

in de praktijk veelal voorbehouden aan belastingen waarbij de opbrengst min of meer vrij 

is te besteden. Denk hierbij aan veel rijksbelastingen of de onroerende zaakbelastingen 

(OZB) voor de gemeenten.   

 

De term heffing wordt gebruikt voor heffingen die geheven worden ter bestrijding van 

specifieke kosten. Bijvoorbeeld de kosten die verbonden zijn aan het 

watersysteembeheer (art. 117 Waterschapswet). De begrote opbrengst van een heffing 

mag ook niet meer zijn dat de begrote lasten.   

 

De term belasting komt nog wel voor in de verordening en met name in de toelichting 

daarop. Bijvoorbeeld wanneer dit gebruikt wordt in de combinaties belastingverordening 

of belastingaanslag. Dit zijn termen die als zodanig weer in de belastingwetten voor 

komen (zie bijvoorbeeld artt. 111, 115a, 125a, 128, 129, 131 Waterschapswet) waardoor 

het consequent is om hier de term belasting te blijven gebruiken.   

 

15. Begripsomschrijving GBLT 

De begripsomschrijving voor GBLT in artikel 1, onderdeel l, van de verordening is in 

overeenstemming gebracht met de begripsomschrijving in de Gemeenschappelijke 

Regeling GBLT zoals die thans luidt. De begripsomschrijving voor GBLT in de 

gemeenschappelijke regeling is na een wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 

2020 gewijzigd 

 

16. Toelichting artikel 18 tweede alinea (bekendmaking en inwerkingtreding) 

Per 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Hiermee is de 

Bekendmakingswet gewijzigd en zijn de artikelen 73 en 74 van de Waterschapswet 

vervallen. Deze artikelen van de Waterschapswet regelden de bekendmaking en de 

inwerkintreding van verordeningen. Dit is nu geregeld in de Bekendmakingswet. De 

tweede alinea van de toelichting op artikel 18 is aangepast aan de gewijzigde 

Bekendmakingswet. 

 

 

 

 

 

 


