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Betreft: Termijnbetaling lijkbezorgingsrechten en betaling OZB voetbalverenigingen  

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Voor u ligt een raadsinformatiebrief met informatie over de stand van zaken rond de termijnbetaling 
van lijkbezorgingsrechten en de  betaling van de onroerende zaak belasting voor voetbalverenigingen.  
 
De afgelopen maanden is op uw verzoek door de portefeuillehouder Financiën contact gezocht met de 
uitvoerder van de gemeentelijke belastingen, de GR Cocensus, om te onderzoeken of er  
mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan uw wens om voor voetbalverenigingen en 
lijkbezorgingsrechten gespreide betaling mogelijk te maken.  
 
Onlangs heeft er een constructief gesprek met de directie van Cocensus plaats gevonden waarbij er 
door de directie van Cocensus een oplossingsrichting is aangeboden om tegemoet te komen aan uw 
wensen. 
De aangeboden oplossing past binnen de GR Cocensus, binnen de dienstverleningsovereenkomst 
gemeente Den Helder/GR Cocensus, en is wettelijk toegestaan. Verder is belangrijk dat het geen 
negatieve invloed heeft op de bedrijfsvoering van de GR. Via deze raadsinformatiebrief willen wij u 
informeren over de aangeboden oplossingen en ook de consequenties hiervan aan u voorleggen.  
 
Lijkbezorgingsrechten 
In overeenstemming met Cocensus is in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 in artikel 10, 2

e
 lid 

de mogelijkheid opgenomen om vanaf het bedrag van € 500, - de betaling in 5 jaarlijkse termijnen 
mogelijk te maken. Het bedrag van € 500,- is het absolute minimum bedrag waarbinnen Cocensus de 
termijn incasso plaats kan laten vinden.   
Met de boven genoemde aanpassing worden dus alle aanslagen, waarvan het aanslagbedrag meer is 
dan € 500,- en waarbij door de belastingschuldige voorafgaand aan de aanslagoplegging een 
machtiging tot automatische incasso is afgegeven, in 5 gelijke jaartermijnen geïncasseerd. 
 
Consequenties 

Deze wijze van uitvoering heeft een aantal gevolgen of (financiële) risico’s waarop wij uw raad voor de 
volledigheid willen wijzen. 
 
1. In artikel 10, 2

e
 lid van de Verordening lijkbezorgingsrechten was tot dusver altijd een uitsluiting 

opgenomen ten aanzien van de eerste uitgifte van een graf. De eerste uitgifte van een graf kon niet 
eerder in termijnen betaald worden. Er moest altijd direct in het jaar van uitgifte voor de volledige 10 
jaar betaald worden. Hiermee werd het risico vermeden dat de belastingschuldige binnen de 
verplichte 10 jaar van grafrust zou komen te overlijden en het resterende bedrag niet bij de 
erfgenamen geïncasseerd kon worden terwijl de beheerder van de begraafplaats het graf in verband 
met de verplichte grafrust niet kan vrij geven. 
Een dergelijke uitsluiting is volgens Cocensus nu niet langer uitvoerbaar.  
Het toestaan van automatische incasso is binnen een boven en/of ondergrens, of wel of niet 
toegestaan. Het uitsluiten van een of meerdere tarieven is daarbij niet mogelijk. Deze aanpassing 
heeft dus tot gevolg dat de uitsluiting bij de eerste uitgifte van een graf uit de verordening 
lijkbezorgingsrechten 2019 is gehaald en vanaf 2019 ook dit recht in 5 jaarlijkse termijnen betaald kan 
worden.  
 
2. Bij het storneren van een jaartermijn zal, net als de werkwijze bij de reguliere automatische incasso, 
bij de volgende incassotermijn 2 termijnen geïncasseerd gaan worden. In dit geval zal deze incasso 
dus pas een jaar laten plaats vinden. Bij een tweede stornering zal de in artikel 10 lid 1 van de 
Verordening lijkbezorgingsrechten opgenomen betaaltermijn (betaling binnen 2 maanden na 
dagtekening van de aanslag) weer van toepassing zijn.  
Omdat deze termijn van 2 maanden dan al is verlopen zal er door Cocensus direct een aanmaning 
volgen met bijkomende incasso kosten en eventuele deurwaarderskosten.   
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3. Tenslotte is er nog het risico dat binnen de 5 jaarlijkse betalingstermijn de belastingschuldige zelf 
komt te overlijden. De afkoop voor 5, 10, 15, 20, 25 of 30 jaar is dan wel aangegaan en de 
belastingschuldige heeft ook een grafrecht voor deze termijn gekregen. Of nabestaanden dan 
vervolgens de daarbij behorende nog niet betaalde bedragen verder zullen afbetalen is niet altijd 
zeker en kan gevoelige en lastige incassoprocedures opleveren.  
 
OZB voetbalverenigingen 
Al eerder is al door ons aangegeven dat een algehele vrijstelling van betaling van OZB door 
sportclubs onwenselijk en wettelijk niet mogelijk is. De minister van BZK heeft dit onlangs nog 
bevestigd in haar schriftelijke beantwoording op vragen vanuit de Tweede Kamer over deze materie  
(kenmerk 2018-0000253006). Voor uw informatie is deze beantwoordingsbrief bijgevoegd. 
 
Met de directie van Cocensus is daarom onderzocht of er een mogelijkheid is om de OZB voor met 
name de voetbalverenigingen die een aanslag krijgen die nu nog boven de betalingsgrens (nu nog  
€ 5.000) voor termijn betaling ligt, toch gespreid te kunnen laten betalen.  
Dit blijkt in verband met het gelijkheidsbeginsel niet mogelijk te zijn om in te voeren voor alleen 
sportclubs. Indien deze regeling wordt ingevoerd moet het gelden voor alle OZB niet-woningen en kan 
het zich niet alleen beperken tot sportverenigingen of andere instellingen. 
 
De directie van Cocensus heeft echter toegezegd, dat zij bereid zijn op verzoek van de raad van  
Den Helder om het AB van de GR Cocensus voor te stellen om eerder genoemd bedrag te verhogen. 
Dit zal dan gebeuren bij de eerst volgende algemene bestuursvergadering in maart 2019.  
Het bedrag genoemd in artikel 7, lid 2 van de Verordening OZB waarbinnen er in termijnen kan 
worden betaald (nu nog vanaf € 100,-- tot  € 5.000,--) zal dan met instemming van de overige 
deelnemers verhoogd worden naar een door alle deelnemers aanvaardbare bovengrens.    
Indien dit voorstel wordt aangenomen dan zal binnen alle 11 deelnemende gemeenten van de GR 
uniform op dezelfde wijze gehandeld worden. Deze maatregel gaat dan algemeen gelden vanaf 1 
januari 2020 voor alle deelnemers binnen de GR, voor alle OZB niet woningen en wordt opgenomen 
in de OZB verordening voor 2020.  
Voor het belastingjaar 2019 heeft Cocensus toegezegd voor de daarvoor in aanmerking komende 
verenigingen in overleg met ons college maatwerk toe te passen in de uitvoering. Met de betreffende 
verenigingen wordt hierover contact gezocht en zij zullen hierover worden geïnformeerd.   
 
 
 
Den Helder, 16 oktober 2018. 
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