
Kerkenvrijstellingen rioolheffingen 2021. Let op: vanwege het grote aantal verordeningen kan de lijst nog worden 
aangevuld. 

Berkelland  
Artikel 5 Vrijstellingen  

In afwijking van artikel 6, lid 1, wordt het eigenarendeel niet geheven terzake van onroerende zaken die in 

hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten 

van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die 

dienen als woning;  

 

Boxmeer  
Artikel 11 Vrijstellingen  

De belasting wordt niet geheven ter zake van percelen die in hoofdzaak worden gebruikt voor de openbare 

eredienst of voor openbare bijeenkomsten van genootschappen op geestelijke grondslag andere dan 

kerkgenootschappen, die rechtspersoon met volledige  rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven van 

en zich bezinnen op de aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging.  

 

Bernheze 
Artikel 6: Vrijstellingen 

In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor 

zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van: onroerende 

zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare 

bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van 

zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

 

Berkelland 
Artikel 5 Vrijstellingen  

In afwijking van artikel 6, lid 1, wordt het eigenarendeel niet geheven terzake van:  

onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare 

bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van 

zodanige onroerende zaken die dienen als woning;  

 

Dinkelland  
Artikel 11 Vrijstelling  

De belasting wordt niet geheven van gebruikers van:  

a. percelen, welke in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor openbare bijeenkomsten van 

genootschappen op geestelijke grondslag die rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zijn, voor het 

gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op de aan die genootschappen ten grondslag liggende 

levensovertuiging; 

 

Lopik 
Artikel 10 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet geheven van: 
gebouwde eigendommen: welke uitsluitend worden gebruikt voor de openbare eredienst of bestemd zijn voor 
openbare bijeenkomsten van rechtspersoonlijkheid bezittende genootschappen op geestelijke grondslag, andere 
dan kerkgenootschappen, voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op de aan die genootschappen ten 
grondslag liggende levensovertuiging. 
 



Kerkenvrijstellingen rioolheffingen 2021. Let op: vanwege het grote aantal verordeningen kan de lijst nog worden 
aangevuld. 

Loon op Zand 
Artikel 12 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet geheven ter zake van: 
een gebouwd eigendom dat in hoofdzaak is bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van 
openbare bezinningsbijeenkomsten. 
 

Leudal 
Artikel 4 Vrijstellingen 

Van de belasting bedoeld in artikel 3, eerste lid, zijn vrijgesteld de percelen die in hoofdzaak zijn bestemd voor de 
openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinnings-samenkomsten van levensbeschouwelijke aard, 
een en ander met uitzondering van delen van zodanige percelen die dienen als woning. 

 

Huizen 
Artikel 12. Vrijstellingen 
De in artikel 3 bedoelde belasting wordt niet geheven ter zake van: 
gebouwde onroerende zaken, welke in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor openbare 
bijeenkomsten van genootschappen op geestelijke grondslag – andere dan kerkgenootschappen – die 
rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op de 
aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging; 

Nissewaard  
Artikel 10 Vrijstellingen  

Geen rioolheffing wordt geheven voor:  

a. gebouwde eigendommen, met hun gebouwde aanhorigheden, welke in hoofdzaak zijn bestemd voor de 

openbare eredienst of voor openbare bijeenkomsten van genootschappen op geestelijke grondslag – andere dan 

kerkgenootschappen, die rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven 

van en het zich bezinnen op de aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging;  

 

Schiedam  
Artikel 11  Vrijstelling Schiedam  

De rioolheffing wordt niet geheven voor:a. gebouwde eigendommen, die uitsluitend zijn bestemd voor de 

openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten, uitgaande van 

rechtspersoonlijkheid bezittende genootschappen op geestelijke grondslag; b. de op begraafplaatsen, 

urnentuinen en crematoria aanwezige onroerende zaken met hun gebouwde aanhorigheden, met uitzondering 

van woningen; c. ongebouwde eigendommen; d. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer 

per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;  

 

Tholen  
Artikel 10 – Vrijstellingen Tholen  

De belasting wordt niet geheven van: 1. percelen, waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, 

bezit of beperkt recht en die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor de publieke dienst worden gebruikt; 2. 

percelen die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare 

bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van 

zodanige eigendommen die dienen als woning.  

 



Kerkenvrijstellingen rioolheffingen 2021. Let op: vanwege het grote aantal verordeningen kan de lijst nog worden 
aangevuld. 

Tilburg  
Artikel 11 Vrijstellingen Tilburg 

1. De belastingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, worden niet geheven ter zake van 

percelen, welke in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor openbare 

bezinningsbijeenkomsten van genootschappen op geestelijke grondslag - anders dan kerkgenootschappen - die 

rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op de 

aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging. 2. De belastingen als bedoeld in artikel 3, 

eerste lid, onderdeel b, worden niet geheven ter zake van afvalwater dat wordt geloosd op het gemeentelijke 

rioleringsstelsel en afkomstig is van saneringsprojecten in het kader van bodemverontreiniging.  

Tubbergen  
Artikel 5 Vrijstellingen Tubbergen  

De belasting wordt niet geheven van een perceel: a. welke in hoofdzaak is bestemd voor de openbare eredienst 

of voor openbare bijeenkomsten van genootschappen op geestelijke grondslag die rechtspersoon met volledige 

rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op de aan die genootschappen ten 

grondslag liggende levensovertuiging; b. welke uitsluitend wordt gebruikt voor de publieke dienst van de 

gemeente.  

 

Waddinxveen  
Artikel 6 Vrijstellingen Waddinxveen  

De belasting als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven wegens percelen: 1. waarvan de gemeente de 

genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van scholen en van die percelen 

welke zijn ingebracht in het grondbedrijf; 2.welke uitsluitend zijn bestemd voor de openbare eredienst alsmede 

voor bijeenkomsten van genootschappen op geestelijke grondslag, anders dan kerkgenootschappen. 

 

Westerveld 
Artikel 7 Vrijstellingen Westerveld (lange lijst met vrijstellingen.. 

1.In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, 

voor zover dit niet al is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:a. ten 

behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open 

grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van 

gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken; b. glasopstanden, die bedrijfsmatig 

worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in 

onderdeel a bedoelde grond; c.onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of 

voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met 

uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

 

Wijk Bij duurstede  
Artikel 10 Vrijstellingen 

De belasting wordt niet geheven voor: 1. een perceel dat uitsluitend bestemd is voor de publieke dienst van de 

gemeente; 2. een perceel dat uitsluitend bestemd is voor de openbare eredienst of voor openbare bijeenkomsten 

van genootschappen op geestelijke grondslag - andere dan kerkgenootschappen - die rechtspersoon met 

volledige rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven van en zich bezinnen op de aan die 

genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging; 3. een perceel dat uitsluitend dient als inrichting van 

onderwijs. 
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