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Aantal uren besteed aan beantwoording brief: 2 

Geachte mevrouw van der Stelt, 

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot de 
overgang van de belastingtaken naar de BsGW delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende 
mede. 

In december is in de commissie Bestuur & Middelen de belastingverordening 2014 aan de orde 
geweest. Inmiddels zijn de aanslagen van BsGW verzonden. Aanleiding voor de LVR om hier 
art.43-vragen over te stellen. 

Inleiding 
Sinds dit jaar verstuurt BsGW een gecombineerde rekening voor de WOZ en de 
Waterschapsbelasting. Huizenbezitters die per automatische incasso betalen kunnen deze 
gecombineerde kostenpost in 10 termijnen betalen. Huizenbezitters die dit bedrag per 
acceptgiro willen voldoen, kunnen dat sinds dit jaar echter nog maar in 2 termijnen overmaken. 
Dat betekent dat voor veel mensen de kostenpost behoorlijk verhoogd wordt en de 
betalingstermijn gehalveerd. Dit heeft bij de LVR geleid tot klachten van inwoners van de 
gemeente. 

De LVR wil daarom de volgende vragen stellen over dit onderwerp: 

Vraag 1. Bent u het met de LVR eens dat deze halvering van de termijnen bij betaling 
per acceptgiro veel gezinnen in de problemen kan brengen? 

Antwoord: De betalingstermijnen zijn ten opzichte van vorig jaar inderdaad gewijzigd van 4 
naar 2 termijnen. Dat is een bewuste keuze geweest bij het vaststellen van de 
belastingverordeningen 2014. De LVR fractie heeft daarover bij de behandeling van 
de verordeningen 2014 op 19 december 2013 een amendement ingediend (13A13), 
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dat door de meerderheid van de raad is verworpen. Daarbij is ool< overwogen dat 
burgers kunnen kiezen voor automatische incasso, waardoor betaling kan plaats 
vinden in 10 termijnen. 

Vraag 2. Veel mensen kiezen er bewust voor niet per automatische incasso te betalen 
om meer grip te krijgen op hun betalingsgedrag en/of omdat ze verminderd 
vertrouwen hebben in de banken. Bent u het met de LVR eens dat deze 
mensen door BsGW gestraft worden door de tweedeling in 
betalingstermijnen? 

Antwoord: Neen, het aantal betalingstermijnen is standaard 2 (dit is als zodanig opgenomen in 
de diverse belastingverordeningen). Degene die een machtiging verstrekt voor 
automatische incasso wordt een faciliteit verleend (in de vorm van 10 termijnen). 

Vraag 3. De betalingsregeling voor huizenbezitters die niet in twee termijnen kunnen 
betalen is in 2014 versoepeld. Bent u met de LVR van mening dat iedereen ten 
allen tijde een betalingsregeling zou moeten kunnentreffen bij goede redenen, 
ook na 2014? 

Antwoord: Belastingplichtigen kunnen via het door hen gewenste kanaal (telefoon, digitaal en 
schriftelijk) een betalingsregeling aanvragen. BsGW hanteert in 2014 een soepele 
werkwijze in de toepassing van betalingsregelingen. 
In het algemeen geldt, dat BsGW bij invorderingsvraagstukken werkt volgens de 
Leidraad Invordering conform het VNG-model. Op basis van deze leidraad kan de 
invorderingsambtenaar, bij goede gronden, uitstel van betaling verlenen. Dit geldt 
dus ook na 2014. 

Vraag 4. Bent u het met de LVR eens dat de communicatie rondom het gecombineerd 
versturen van de WOZ en Waterschapsbelasting en de betalingstermijnen 
voor verbetering vatbaar is? 

Antwoord: Rondom de aanslagoplegging voor 2014 is een uitgebreid communicatietraject 
plaatsgevonden. Er is gecommuniceerd via de massamedia radio en tv, 
perspublicaties via dagbladen, weekbladen, lokale bladen, publicatiepagina's van 
gemeenten, de website van de gemeente en de website van BsGW. Ook heeft elke 
individueel belastingplichtige een informatieblad ontvangen om persoonlijk op de 
hoogte gesteld te worden van de gecombineerde belastingaanslagen en de 
daarmee gepaard gaande wijzigingen. In deze communicatie is zowel in de 
massamedia als in het persoonlijk toegezonden informatieblad aandacht geweest 
voor het betalingsverkeer en de gewijzigde termijnen. 

Vraag 5. Welke middelen heeft de gemeente om eventueel de betalingstermijnen voor 
automatische incasso en acceptgiro gelijk te trekken? 

Antwoord: De gemeenteraad bepaalt het aantal betaaltermijnen bij het vaststellen van de 
belastingverordeningen. In theorie zouden deze dus bij de verordeningen voor 2015 
aangepast kunnen worden. Dit druist echter in tegen de efficiencyoverwegingen die 
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aan de basis hebben gelegen voor de samenwerking. Het hanteren van afwijkende 
betaaltermijnen brengt extra kosten met zich mee. 


