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Geachte leden van de raad, 
 
Op 23 december 2021 hebben wij vragen ontvangen van de fractie van GroenLinks over de 
Coulanceregeling inworpen ondergrondse restcontainers. Hierbij treft u onze beantwoording aan. 
 

"In uw brief van 14 december jl. over "coulance inworpen ondergrondse restcontainer" (bij 
excessieve aantallen inworpen) staat dat inwoners zelf een beroep op de hardheidsclausule 
moeten doen en dat tegen de uitspraak op zo'n aanvraag geen bezwaar of beroep mogelijk 
zou zijn. Het toepassen van de hardheidsclausule stellen wij zeer op prijs, maar het 
bovenstaande geeft ons ook aanleiding tot de volgende twee vragen: 

 Mede omdat in veel gevallen van excessieve aantallen inworpen waarschijnlijk sprake is 
van onwetendheid over of gebrek aan inzicht in de werking van het nieuwe systeem van 
afvalstoffenheffing: worden de betrokkenen actief gewezen op de mogelijkheid van een 
beroep op de hardheidsclausule (en op de mogelijkheid zich daarbij zo nodig door derden 
te laten bijstaan)? 

Antwoord:  

Ja, echter bij de aanslagoplegging worden inwoners die een excessief aantal inworpen hebben 
gedaan op generieke wijze hierop gewezen. Inwoners mogen vanuit de privacywetgeving niet 
specifiek benaderd worden en ook niet op de hardheidsclausule worden gewezen.  
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Wel is de generieke tekst zodanig opgesteld, dat het de inwoners welke het betreft direct duidelijk 
wordt op welke wijze zij kunnen reclameren en dat zij zich zo nodig door een derde worden 
bijgestaan.  

Op de aanslag wordt niet actief gewezen op de hardheidsclausule als zodanig maar wordt 
gewezen op de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Een formulier om dat makkelijk te 
kunnen doen wordt bij de aanslag meegezonden. Bezwaarschriften die in aanmerking komen 
worden door Cocensus aan de gemeente gestuurd om vervolgens op haalbaarheid ten aanzien 
van de hardheidsclausule getoetst te worden. 

Ook volgen wij een tweede spoor. Het tweede spoor bestaat uit het actief benaderen van inwoners 
waarvan excessief veel inworpen zijn geregistreerd door middel van een generieke brief. In de 
brief wordt gewezen op de mogelijkheid om contact met de gemeente op te nemen om 
gezamenlijk naar de reden daarvan te kijken. Dat kan vervolgens aanleiding geven om de 
hardheidsclausule toe te passen. 

In beide sporen wordt het woord hardheidsclausule echter niet letterlijk genoemd, dit betreft 
namelijk een overweging nadat beoordeling van een bezwaar of melding heeft plaatsgevonden. 
Deze gekozen werkwijze is maatwerk om zodoende de doelen uit de motie op een wettelijk juiste 
en efficiënte wijze te kunnen behalen. 

 Hoe komt uw college erbij dat tegen besluiten - of weigeringen - m.b.t. een beroep op de 
hardheidsclausule geen bezwaar of beroep mogelijk zou zijn?" 

 
Antwoord: 
 
Volgens art. 26 AWR staat er geen beroep bij de belastingrechter open tegen de afwijzing van het 
verzoek om toepassing van de hardheidsclausule. Daarin staat namelijk dat slechts tegen een 
belastingaanslag en/of een voor bezwaar vatbare beschikking bezwaar en beroep kan worden 
aangetekend. Een voor bezwaar vatbare beschikking betreft een beslissing van de 
inspecteur/heffingsambtenaar met betrekking tot een gemeentelijke belasting. Dit kan bijvoorbeeld 
de hoogte van de WOZ waarde betreffen of de grondslag van een aanslag gemeentelijke 
belastingen. 
 
Een beslissing van het college op een verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule is echter 
geen voor bezwaar vatbare beschikking. Wel is het natuurlijk uiteindelijk nog altijd mogelijk de 
ombudsman aan te schrijven of een andere rechter. 
 
Met betrekking tot de coulanceregeling is er een twee sporenmogelijkheid. Er is altijd de weg van 
bezwaar tegen de aanslagoplegging (via Cocensus), maar specifiek wordt ingestoken op het 
bereiken van de groep inwoners met excessieve inworpen via de hardheidsclausule. Het is 
namelijk deze groep die wij uiteindelijk willen bereiken en tegemoetkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer G.A. Suanet QC De  heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
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