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Indiener/Fractie

Omschrijving
De heer Garretsen (SP) merkt op dat hij als lid van Kamer 3 van de 
BBS meermalen een bezwaar tegen een beschikking van Cocensus 
heeft zien passeren. Hoe zit dat precies? Naar de beleving van 
wethouder Van Spijk worden alle bezwaren rechtstreeks door 
Cocensus afgehandeld. Hij zal dit nader laten uitzoeken.
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Stand van Zaken/afdoening
Alle bezwaar-en beroepschriften voor wat betreft belastingheffing worden door Cocensus 
afgedaan. Over 2014 zijn in totaal 3.478 bezwaarschriften door Cocensus ontvangen, waarvan 
1.113 gericht op de WOZ-beschikkingen (WOZ-waarden).

In artikel 4 van de GR is bepaald dat de bevoegdheden t.a.v. heffing en invordering van de 
gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten is overgedragen aan Cocensus. Onlosmakelijk 
onderdeel van het heffen van belastingen is het afhandelen van bezwaar-en beroepschriften (en 
beter nog het voorkomen daarvan).
Ook in artikel 4 van de GR is bepaald dat de werkzaamheden nader worden geduid in de mantel- 
en dienstverleningsovereenkomst. In deze mantelovereenkomst is vastgelegd dat de 
opdrachtgever, de gemeente Haarlem, de afhandeling van bezwaar, beroep, hoger beroep en 
beroep in cassatie overdraagt aan Cocensus voor de in de gemeenschappelijke regeling 
genoemde belastingen incl. verzoeken om kwijtschelding.

Omdat met de overgang van de meeste belastingtaken naar Cocensus er weinig specifieke fiscale 
know-how in Haarlem resteerde, is later van de belastingen en heffingen waarvan de aanslagen 
niet door Cocensus worden opgelegd ook, onder mandaat:
a. de afhandeling van bezwaarschriften en de behandeling van beroep, hoger beroep en 
cassatie naar aanleiding van de heffing en invordering van de leges, precario, marktgelden en 
begraafrechten inclusief procedures met betrekking tot aanmaningskosten en (afwijzing van) 
verzoeken om kwijtscheldingen overgedragen;
b. de behandeling van beroep, hoger beroep en cassatie inclusief procedures met betrekking 
tot aanmaningskosten en (afwijzing van) verzoeken om kwijtscheldingen naar aanleiding van de 
besluiten op bezwaarschriften van Parkeerbelastingen en Havengelden overgedragen;
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Dat in kamer 3 van de BBS bezwaren tegen heffingen aan de orde zijn geweest kan komen door 
het feit dat bepaalde belastingen, waaronder de parkeerbelasting pas later naar Cocensus (medio 
2012) zijn overgegaan. Ook kan een bezwaarschrift breder zijn dan uitsluitend een bezwaar tegen 
de heffing (bijv. zowel tegen een bouwvergunning als tegen de leges), waardoor bespreking in
kamer 3 heeft plaatsgevonden.
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