
 

 Kenmerk: 2019/245383 1/4 

 

Informatienota 

 

Onderwerp  

Uitkomsten juridische procedures tegen Cocensus over 2018 

 

Nummer 2019/245383 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 7.1 Lokale belastingen en heffingen 

Afdeling CC 

Auteur Kruijf, P. de 

Telefoonnummer 023-5113045 

Email pdekruijf@haarlem.nl 

Kernboodschap Naar aanleiding van de bespreking van de kadernota van de GR Cocensus in de 

commissie Bestuur is verzocht de raad te informeren over  de uitkomsten van 

juridische (belasting)procedures van heffingen opgelegd door Cocensus. 

In bijgaande informatienota is samengevat op welke wijze door Cocensus invulling 

is gegeven aan de taak die Cocensus ten behoeve van de gemeente uitvoert op 

het gebied van afhandeling van bezwaar-en beroepschriften tegen opgelegde 

gemeentelijke belastingaanslagen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college zendt de informatienota ter kennisname aan de commissie Bestuur. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 2 april 2019 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding  

De commissie Bestuur heeft in februari, naar aanleiding van de bespreking van de Kadernota 2020 

van de gemeenschappelijke regeling Cocensus, de portefeuillehouder verzocht de commissie nader 

te informeren over de uitkomsten van juridische (belasting)procedures van heffingen opgelegd door 

Cocensus. De portefeuillehouder heeft toegezegd de commissie hierover schriftelijk nader te 

informeren.  

 

2. Kernboodschap 
Rechtsbescherming 

Cocensus handelt alle bezwaar-en beroepschriften af die gericht zijn op gemeentelijke 
belastingheffing, ook die van heffingen waarvan de gemeente de aanslag nog zelf oplegt. Als het niet 
WOZ-gerelateerde bezwaren betreft wordt waar nodig de heffingsambtenaar van de gemeente 
geraadpleegd. Bij beroepschriften wordt de heffingsambtenaar geraadpleegd om een goed beeld te 
kunnen krijgen van de feitelijke situatie. 

In de dienstverleningsovereenkomst met Cocensus is als doelstelling opgenomen dat ingediende 
bezwaarschriften tegen opgelegde aanslagen gemeentebelastingen, WOZ-beschikkingen en 
invorderingsbeslissingen tijdig moeten worden afgedaan. 

Bezwaarschriften die niet in de laatste weken van het kalenderjaar zijn ingediend moeten in het 
betreffende jaar worden afgedaan. Behoudens die bezwaarschriften waarbij nog een overlegsituatie 
is met (vertegenwoordigers van) belanghebbende, zijn de bezwaarschriften die niet in de laatste zes 
weken van 2018 zijn ingediend, afgedaan.  

Bezwaar en beroepschriften kunnen onderscheiden worden in WOZ-bezwaren (waarde gericht) en 
bezwaren tegen de overige heffingen. 

Bezwaar-en beroep WOZ-beschikkingen 

Over 2018 zijn in totaal 3.153 bezwaarschriften ontvangen gericht tegen de WOZ-beschikkingen (dat 
wil zeggen de waardebepaling van de onroerende zaken). Hiervan zijn in 2018 3.106 bezwaren 
afgedaan. Van deze bezwaren is 73,2% niet gegrond verklaard en 26,8% heeft tot vermindering 
geleid 

Tegen de afgewezen bezwaarschriften WOZ zijn 118 beroepschriften ontvangen. Hiervan zijn er 27 
afgedaan. Van deze 27 zijn er 9 gegrond verklaard en 18 ongegrond. 

Bezwaarschriften andere heffingssoorten 

Over 2018 zijn in totaal 3.272 bezwaarschriften ontvangen op andere heffingssoorten, waarvan er 
1.975 betrekking hadden op parkeerbelastingen en 1.297 op overige heffingen. 

Van de parkeerbelastingen zijn 1.809 bezwaarschriften afgehandeld. Hiervan zijn er 24,9% 
gehandhaafd en 75,1% heeft tot vermindering geleid.  
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Het percentage toegekende bezwaarschriften ligt relatief hoog, doordat bezwaarmakers achteraf 
vaak alsnog kunnen aantonen dat wel parkeerbelasting was betaald. Bijvoorbeeld door het 
overleggen van een parkeerkaartje of aanmelding via bel parkeren. 

Tegen de afgewezen bezwaarschriften parkeerbelastingen zijn 14 beroepschriften ontvangen. 
Hiervan zijn er 5 afgedaan. Van deze  5 is een beroepschrift gegrond verklaard en 4 ongegrond.  

Bij de gegrondverklaring van dit ene dossier is de aanslag voor een gehandicaptenparkeerkaart door 
Cocensus zelf alsnog teruggetrokken omdat de foto’s van onvoldoende kwaliteit waren om als bewijs 
te kunnen dienen. 

Van de overige heffingen zijn 1.263 bezwaarschriften afgedaan, waarvan er 42,5% zijn gehandhaafd 
en 57,5 %  is verminderd.  

Tegen de afgewezen bezwaarschriften voor overige heffingen zijn 3 beroepschriften ontvangen. 
Hiervan is er 1 afgedaan en ongegrond verklaard. 

Hoger Beroep 

Over 2018 is nog geen hoger beroep of cassatie ingediend. 

Behandeling 
bezwaarschriften 

Ingekomen Afgedaan Gegrond 
niet-
gegrond 

Bezwaar WOZ 3.153 3.106 832 2.274 

Bezwaar parkeerbelasting 1.975 1.809 485 1.324 

Bezwaar overige heffingen 1.297 1.263 338 925 

Totaal bezwaarschriften 6.425 6.178 1.655 4.523 

Behandeling 
beroepschriften 

  

  

  

Beroep WOZ 118 27 9 18 

Beroep parkeerbelasting 14 5 1 4 

Beroep overige heffingen 3 1 0 1 

Totaal beroepschriften 135 33 10 23 

Hoger beroep   

  

  

Beroep WOZ 0 0 0 0 

Beroep parkeerbelasting 0 0 0 0 

Beroep overige heffingen 0 0 0 0 

Totaal hoger beroep 0 0 0 0 

 



 

 Kenmerk: 2019/245383 4/4 

 

 

3. Consequenties 

Afdoening van bezwaar-en beroepschriften vergt speciale fiscale juridische kennis. De deelnemende 

gemeenten  hebben  door deze kennis te bundelen in de GR Cocensus, de kwetsbaarheid op dit punt 

verkleind. Via tussentijdse rapportages worden de deelnemende gemeenten geïnformeerd over de 

voortgang van de afdoening van bezwaar-en beroepschriften.  

 

4. Vervolg 

In de paragraaf lokale heffingen van het jaarverslag en de Jaarrekening 2018 wordt standaard 

informatie opgenomen over onder meer de afhandeling van bezwaar-en beroepschriften. 

 

5. Bijlagen 

Geen 

 


