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5. Bedrijfsvoering

Onderwerp
Aanvullend besluit op eerdere besluitvorming belastingheffing 2018 en 2019; ter inzage legging NEN
normen
Bijlagen
1.

Bekendmaking in het waterschapsblad van waterschap Noorderzijlvest

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.

bekend te maken dat de NEN-normen waarnaar in de Verordening Zuiveringsheffing
waterschap Noorderzijlvest 2018, de Verordening Verontreinigingsheffing waterschap
Noorderzijlvest 2018, de Verordening Zuiveringsheffing waterschap Noorderzijlvest 2019
en de Verordening Verontreinigingsheffing waterschap Noorderzijlvest 2019 wordt
verwezen zijn bekendgemaakt door ter inzagelegging.

Inleiding
De Hoge Raad heeft op 9 juni 2019 uitgesproken dat ook de ter inzage legging van de NEN-normen
bekend moeten worden gemaakt. Aangezien in bijlage 1 van de Verordeningen Zuiveringsheffing en
Verontreinigingsheffing van 2018 en 2019 veelvuldig naar de NEN-normen wordt verwezen dient,
zoals volgt uit wat daarover extern is geadviseerd, ter aanvulling op de eerder door het algemeen
bestuur genomen besluiten betreffende de vaststelling van de hiervoor genoemde verordeningen
het besluit te worden genomen dat de in bijlage 1 van de verordeningen 2018 en 2019 genoemde
NEN-normen worden bekend gemaakt door ter inzagelegging.
Beoogd effect
Rechtsgeldige bekendmaking van de ter inzage legging van de genoemde NEN-normen in de
Verordeningen Zuiveringsheffing en Verontreinigingsheffing van 2018 en 2019.
Argumenten
1.1 Het is om de verplicht om de ter inzage legging van de NEN-normen bekend te maken
De Hoge Raad heeft op 9 juni 2019 uitgesproken dat ook de NEN-normen genoemd in bijlage 1 van
Verordeningen op de Zuiveringsheffing en de Verordeningen op de Verontreinigingsheffing onder de
kenbaarheidseis vallen. Dit betekent dat naast de bekendmaking van deze belastingverordeningen
ook moet worden voorzien in de bekendmaking van de NEN-normen door ter inzagelegging. Hiervoor
wordt voor 2018 en 2019 een aanvullend besluit genomen.
Risico’s & Kanttekeningen
1.1 De belastingverordeningen voldoen niet aan de kenbaarheidseis.
Het is de verwachting dat door het nemen van dit aanvullend besluit over de ter inzagelegging van de
NEN-normen betreffende de jaren 2018 en 2019 wordt voldaan aan de kenbaarheidseis. Voor het
belastingjaar 2020 is dit niet van toepassing, omdat in deze belastingverordeningen zelf wordt
verwezen naar de ter inzagelegging van de NEN-normen.

Financiën
n.v.t.
Communicatie
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Uitvoering
Het bijgevoegde besluit zal na besluitvorming worden bekendgemaakt in het waterschapsblad van
waterschap Noorderzijlvest op www.overheid.nl.

