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Onderwerp: bezwaarschrift tegen rioolheffing 2021 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Door middel van deze brief maak ik bezwaar aan tegen de door u vastgestelde rioolheffing 2021, met dagtekening. 

Het kenmerk van uw besluit is xxx . Bijgevoegd treft u een kopie van de aanslag rioolheffing 2021. 

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat: 

De rioolverordening 2021 van de gemeente xxx een vrijstelling kent voor onroerende zaken die in hoofdzaak zijn 

bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van 

levensbeschouwelijke aard, ook wel de kerkenvrijstelling genoemd.   

Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam op 26 februari 2021 (zaaknummer: ECLI:NL:RBROT:2021:1666) geoordeeld 

dat deze vrijstelling een ongelijke behandeling oplevert van gelijke gevallen. Ik merk hierbij op dat ik mijn 

woning/bedrijfspand niet gelijk stel aan een onroerende zaak welke bestemd is voor openbare diensten. Het is echter 

wel zo dat gebouwen die bestemd zijn voor dergelijke openbare eredienst en bezinningsbijeenkomsten vergelijkbaar 

zijn met andere gebouwen (woningen, bedrijfspanden etc.) die ook (direct of indirect) aangesloten zijn op het 

rioolsysteem van de gemeente xxx. Verder is de rioolheffing een bestemmingsheffing waarvan de opbrengst bestemd 

is voor de bekostiging van de gemeentelijke zorgtaak ten behoeve van de afvoer van afval- en hemelwater en het 

beheer van het grondwaterpeil. Naar het oordeel van de bovengenoemde rechtbank veroorzaken zowel kerken als 

woningen de kosten hiervoor en zowel kerken als woningen hebben (evenveel) profijt van de taken die met de 

opbrengst van de rioolheffing werden bekostigd. 

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u om voor mijn woning/bedrijfspand ook de vrijstelling toe te passen en de 

aanslag rioolheffing 2021 te verminderen tot nihil. 

Tenslotte verzoek ik u vriendelijk om mij uitstel van betaling te verlenen totdat u een beslissing op dit bezwaarschrift 

hebt genomen. 

Hoogachtend, 

 

Uw naam,  

Uw handtekening 

 

 

Bijlage: kopie van de beslissing  

 


