
 

pagina 1 van 2 

 

 
 
 

Gevolgen voor de gemeentelijke belastingen bij het einde van een relatie 

 

Woont u samen of bent u getrouwd? Krijgt u elk jaar een aanslag gemeentelijke belastingen en 

eventueel een WOZ-beschikking voor uw eigen woning? Dan hebt u wellicht nooit stil gestaan bij de 

tenaamstelling van de aanslag of beschikking. Toch is het raadzaam om eens naar die tenaamstelling 

te kijken. Hieronder kunt u lezen waarom dat belangrijk is en welke problemen kunnen ontstaan als 

uw relatie eindigt. 

 

Één belastingplichtige 

Voor elke woning sturen we de aanslagen en beschikkingen aan één persoon. Hij of zij is de 

belastingplichtige. We hanteren zogenaamde aanwijsregels om op objectieve wijze de 

belastingplichtige voor een huis te bepalen. 

 

Wie betaalt de aanslag? 

De belastingaanslag staat op één naam. De aanslag wordt niet altijd door deze belastingplichtige 

betaald. Regelmatig betaalt de partner de aanslag of wordt deze betaald van een gezamenlijke 

rekening. Zolang u samenwoont of getrouwd bent, geeft dit meestal geen problemen. Beëindigen van 

de relatie kan gevolgen hebben. Hieronder staat een voorbeeld. 

 

 

Voorbeeld 

Mevrouw A en meneer B wonen samen met hun kinderen. Op basis van de aanwijsregels is meneer 

B belastingplichtig. Meneer B ontvangt eind februari 2022 aanslag X van € 600,- voor belastingjaar 

2022. Mevrouw betaalt de aanslag in twee termijnen via haar rekening. Op 31 maart 2022 en op 31 

mei 2022 betaalt ze € 300,-.  

 

Scheiding 

Eind juni 2022 eindigt de relatie. Meneer B verhuist naar Amsterdam en mevrouw A blijft met de 

kinderen op het huidige adres wonen.  

 

Situatie voor meneer B 

Vanaf het moment dat meneer B het huis verlaat, zijn beide (ex-)partners zelf belastingplichtig.  

Meneer B is vanaf juli 2022 belastingplichtig in Amsterdam voor de gebruikersheffingen. Meneer B is 

niet meer belastingplichtig in ’s-Hertogenbosch. Wij verminderen daarom de aanslag vanaf het 

moment dat hij naar Amsterdam verhuist. De verhuizing en de vermindering verwerken wij begin 

september. Op het moment van de vermindering is de gehele aanslag dus betaald. Meneer B krijgt 

als gevolg van de vermindering ongeveer € 158,- terug; hij was namelijk de belastingplichtige.  

 

Situatie voor mevouw A 

Mevrouw A is in ’s-Hertogenbosch vanaf 1 juli 2022 belastingplichtig voor de gebruikersheffingen 

afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruik. Ze krijgt hiervoor een nieuwe aanslag Y. Deze bedraagt 

ongeveer € 158,-. Deze aanslag ontvangt zij eind december 2022. Mevrouw A is verbaasd als zij de 

nieuwe aanslag ontvangt. Ze maakt daarom tegen deze aanslag bezwaar: “Ik heb in 2022 al 

betaald.”. De nieuwe aanslag Y is echter juist opgelegd, ook als aanslag X aantoonbaar door 

mevrouw A is betaald. 
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Onderlinge afspraken gelden niet voor de gemeente 

Het komt regelmatig voor dat ex-partners afspraken hebben gemaakt over de verdeling van de boedel 

en de schulden. Helaas kunnen wij geen rekening houden met dergelijke afspraken. Mevrouw A kan 

bijvoorbeeld met meneer B hebben afgesproken dat hij alle belastingaanslagen van 2022 betaalt. Wij 

zullen de nieuwe aanslag Y gewoon op naam van mevrouw A moeten zetten. Wij zullen ook mevrouw 

A benaderen voor betaling. De eventueel gemaakte afspraken gelden dus uitsluitend tussen de ex-

partners en niet voor de gemeente. Mevrouw A is dus verantwoordelijk voor de betaling van aanslag 

Y. Zij zal zelf contact op moeten nemen met meneer B, zodat hij de gemaakte afspraken aan haar na 

zal komen. 

 

Laat u adviseren 

We weten bij de gemeente dat de aanslagen in de praktijk vaak gezamenlijk worden betaald. Na een 

scheiding is contact over financiële zaken met de ex-partner soms lastig. Neem daarom bij een 

scheiding snel contact op met ons, zodat wij u kunnen adviseren hoe u het beste kunt handelen. Er is 

geen standaard oplossing. Dit hangt onder andere af van wie de aanslag heeft gekregen, wie verhuist 

en of degene die verhuist de belastingplichtige was. Als mevrouw A voor de aanslag X in 

bovenstaand voorbeeld de belastingplichtige was geweest, was er geen enkel probleem geweest. 

 

Nog vragen? 

Rondom een scheiding hebt u al genoeg te regelen en bovenstaande problematiek is lastig. Neemt u 

gerust contact op met de afdeling Belastingen om u te laten informeren. We zijn bereikbaar op 

maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer (073) 615 54 75. Mailen 

kan ook naar belastingen@s-hertogenbosch.nl 
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