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Voorstel 
Voorgesteld wordt om de 'Beleidsregels inzake het doen van aangifte via de 
elektronische weg voor zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijfsruimten' 
vast te stellen. 

Samenvatting 
Tricijn en Lococensus bieden al enige tijd de mogelijkheid aan gebruikers van 
bedrijfsruimten om aangifte zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing te doen via 
de elektronische weg. Dit beleid voorziet in een uniforme werkwijze voor 
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (verder GBL T). 

De fiscaal juridische afdeling van de Unie van Waterschappen heeft geadviseerd 
om de regeling voor digitale aangifte in een besluit van het Dagelijks Bestuur (DB) 
van het waterschap vast te leggen, omdat het stellen van regels inzake 
aangifteformulieren aansluit bij de bevoegdheden van het DB. Bevoegdheden als 
deze zijn via de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk 
Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2013 gedelegeerd aan het DB van GBLT. 

Dit besluit is zodanig geformuleerd dat het uitgangspunt is dat bedrijven aangifte 
zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing doen via de elektronische weg. Dit sluit 
aan bij het gevoerde beleid bij de Rijksbelastingdienst, waar ook voor bepaalde 
groepen aangifteplichtigen de elektronische aangifte verplicht is gesteld. De 
mogelijkheid om aangifte te doen via een aangifteformulier is in 
uitzonderingsgevallen overigens wel mogelijk via een ontheffingsverzoek. 

Behandelen in vergadering d.d. 7 januari 2013 

Toelichting 
Zie bijlage 

Personele consequenties 
Geen 

Financiële consequenties 
Geen 

Juridische consequenties 
Geen 

Consequenties voor Communicatie 
Bij vaststelling van dit besluit zal afdeling Heffen contact opnemen met afdeling 
Communicatie om dit besluit gebiedsdekkend te laten publiceren. 

Bijlagen 
Beleidsregels inzake het doen van aangifte via de elektronische weg voor 
zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijfsruimten. 



Besluit tot vaststelling van 'Beleidsregels inzake het doen van aangifte via 
de elektronische weg voor zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing 
bedrijfsruimten' 

Het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-
Tricijn (verder: GBL T); 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels inzake het doen van aangifte via 
de elektronische weg vast te stellen; 

Gelet op: 
- artikel 83 en 84 van de Waterschapswet; 
- artikel 123, lid 3 onder a van de Waterschapswet; 
- artikel 20 lid 9 van de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk 

belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013 

BESLUIT: 

vast te stellen de volgende beleidsregels inzake het doen van aangifte via de 
elektronische weg: 

Artikel 1 

1. De uitnodiging tot het doen van aangifte aan bedrijven voor de 
zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing bedrijfsruimten wordt gedaan 
door het uitreiken of toezenden van een brief waarin wordt verzocht om 
aangifte te doen op de wijze als bedoeld in lid 2. 

2. Aangifte wordt gedaan door het op elektronische wijze toezenden van de 
door de betreffende programmatuur gevraagde gegevens. 

3. De eventueel gevraagde bescheiden worden afzonderlijk ingeleverd. Dat kan 
geschieden hetzij op elektronische wijze, hetzij door inlevering of toezending 
per post. De aangifteplichtige dient op alle bescheiden zijn naam, zijn adres 
en het desbetreffende aangiftenummer te vermelden. 

4. Indien de aangifteplichtige aannemelijk maakt dat van hem redelijkerwijs niet 
verwacht kan worden dat hij aangifte moet doen op de onder lid 2 
aangegeven wijze, moet een verzoek tot ontheffing worden gedaan binnen de 
termijn voor het doen van elektronische aangifte gesteld in de uitnodiging. De 
ambtenaar belast met de heffing beslist op het ontheffingsverzoek bij een 
voor bezwaar vatbare beschikking. 

5. Indien ontheffing wordt verleend als bedoeld in lid 4, dan zendt GBL Teen 
papieren aangiftebiljet toe en wordt aangifte gedaan door het inleveren of 
toezenden van het papieren aangiftebiljet met de eventueel daarbij 
gevraagde bescheiden. 

Artikel 2 

1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die 
van de bekendmaking en zijn van toepassing op aangiften 
zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing waarvan de uitnodiging tot het 
doen van aangifte worden verzonden op of na 1 januari 2013. 

2. De 'beleidsregels inzake het doen van aangifte via de elektronische weg' 
vastgesteld door het dagelijks bestuur van Gemeenschappelijk 
belastingkantoor Rijn Midden (Tricijn belastingen) zijn niet meer van 
toepassing met ingang van 1 januari 2013, maar blijven van kracht op 
aangiftebiljetten waarvan de uitnodiging tot het doen van aangifte zijn 
verzonden voor 1 januari 2013 .. 

3. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als 'Beleidsregels inzake 
het doen van aangifte via de elektronische weg voor de zuiveringsheffing 
en de verontreinigingsheffing bedrijfsruimten'. 



Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van GBLT 
d.d. 7 januari 2013, 

de directeur, de voorzitter, 



Toelichting op het voorstel 

Aan bedrijven waarvan voorafgaande aan het heffingsjaar wordt verwacht dat de 
vervuilingswaarde wordt bepaald aan de hand van artikel 15 (forfaits voor kleine 
bedrijven) van de respectievelijke heffingsverordeningen inzake de 
zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing wordt geen voorlopige aanslag 
opgelegd. Zij ontvangen in het begin van het heffingsjaar uit 
doelmatigheidsoverwegingen direct een definitieve aanslag, zonder dat zij 
aangifte hoeven te doen. Te denken valt hier aan kleinere kantoorruimtes, winkels 
en agrarische bedrijven. 

Bedrijven, met of zonder een woonruimte aangesloten op dezelfde watermeter, 
waarvan de vervuilingswaarde uitsluitend wordt bepaald aan de hand van het 
door het waterleidingbedrijf geleverde drinkwater en waarop geen aftrekposten 
van toepassing zijn ontvangen wel een voorlopige aanslag, maar krijgen na 
afloop van het heffingsjaar geen uitnodiging tot het doen van aangifte 
toegestuurd. De hoogte van de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing wordt 
bepaald aan de hand van de hoeveelheid ingenomen water dat door GBLT 
rechtstreeks wordt verkregen van het waterleidingbedrijf. 

Voor een aantal bedrijven - waaronder de grotere industriële bedrijven - geldt dat 
zij jaarlijks aangifte moeten doen om de hoogte van de aanslag zuiveringsheffing 
of verontreinigingsheffing vast te (kunnen) stellen. 

GBL T biedt aan deze bedrijven de mogelijkheid om aangifte te doen via de 
elektronische weg. De wijze waarop dit wordt uitgevoerd, dient te worden 
vastgesteld in een besluit van het Dagelijks Bestuur van GBLT. Het uitgangspunt 
is dat alle bedrijven aangifte zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 
bedrijfsruimten via de elektronische weg doen. De reden hiervan is dat van deze 
groep (de bedrijven) verwacht mag worden dat zij in staat zijn elektronische 
aangifte te doen, dit sluit ook aan bij het beleid gevoerd door de 
Rijksbelastingdienst. Voor GBLT leidt dit tot een efficiënte werkwijze en een 
besparing van onder andere portkosten. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan via 
het papieren aangifteformulier aangifte worden gedaan. Daartoe dient de 
aangifteplichtige te verzoeken om ontheffing voor het doen van aangifte via de 
elektronische weg. Voorbeelden van ontheffingssituaties zijn overmacht door 
bijvoorbeeld brand of een computerstoring. 


