Bijlage 1 bij ledenbrief Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
(U201900600)
Was-wordt-tabel wijzigingen in modelverordeningen gemeentelijke belastingen
augustus 2019
Leeswijzer modelbepalingen
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet en – als
het een facultatieve bepaling betreft – ook onderstreept (aangezien dan de hele bepaling cursief is in
verband met het facultatieve karakter). In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet
gedrukt (en onderstreept in de gevallen waarin de bestaande tekst ook vetgedrukt is).

Modelverordening onroerende-zaakbelastingen
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1 Belastingplicht

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingplicht

1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden voor

1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden voor

binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe

binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe

belastingen geheven:

belastingen geheven:

a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van

a. een belasting van degene die bij het begin van het

het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak

kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot

tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit,

woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt

beperkt recht of persoonlijk recht, gebruikt, verder te noemen:

recht of persoonlijk recht, gebruikt, verder te noemen:

gebruikersbelasting;

gebruikersbelasting;

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van

b. een belasting van degene die bij het begin van het

het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft

kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te

noemen: eigenarenbelasting.

noemen: eigenarenbelasting.

Artikel 8 Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven voor de heffing en de invordering van de
onroerende-zaakbelastingen.
Artikel 9. Overgangsrecht

Artikel 8. Overgangsrecht

De '[citeertitel oude verordening]' van [datum], laatstelijk

De '[citeertitel oude verordening]' van [datum], laatstelijk

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van

ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

datum hebben voorgedaan.

datum hebben voorgedaan.

Artikelen 10 en 11

Artikelen 9 en 10
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Modelverordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Definities

a. ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte, welke

- bedrijfsruimte: een ruimte die niet kan worden

duurzaam aan een plaats gebonden is en dient tot

aangemerkt als woonruimte;

permanente bewoning of permanent gebruik;

- ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte, welke

b. woonruimte: een ruimte waarvan de vastgestelde waarde

duurzaam aan een plaats gebonden is en dient tot

in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van de

permanente bewoning of permanent gebruik;

ruimte die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn

- woonruimte: een ruimte waarvan de vastgestelde

aan woondoeleinden;

waarde in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen

c. bedrijfsruimte: een ruimte die niet kan worden aangemerkt

van de ruimte die dienen tot woning dan wel volledig

als woonruimte.

dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 2 Belastingplicht

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

1. Onder de naam 'belastingen op roerende woon- en

1. Onder de naam 'belastingen op roerende woon- en

bedrijfsruimten' worden ter zake van binnen de gemeente

bedrijfsruimten' worden ter zake van binnen de gemeente

gelegen ruimten twee directe belastingen geheven:

gelegen ruimten twee directe belastingen geheven:

a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van

a. een belasting van degene die bij het begin van het

het kalenderjaar een bedrijfsruimte, al dan niet krachtens

kalenderjaar een bedrijfsruimte, al dan niet krachtens

eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt,

eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt,

verder te noemen: gebruikersbelasting;

verder te noemen: gebruikersbelasting;

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van

b. een belasting van degene die bij het begin van het

het kalenderjaar van een ruimte het genot heeft krachtens

kalenderjaar van een ruimte het genot heeft krachtens

eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen:

eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen:

eigenarenbelasting.

eigenarenbelasting.

Artikel 4 (Maatstaf van heffing), tweede en vierde lid

Artikel 4 (Maatstaf van heffing), tweede en vierde lid

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde

van een bedrijfsruimte, met uitzondering van ruimten die zijn

van een bedrijfsruimte, met uitzondering van ruimten die zijn

ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet

ingeschreven in het rijksmonumentenregister, bedoeld in

1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten,

artikel 3.3 van de Erfgoedwet, bepaald op de

bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een

vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan

hogere waarde dan die ingevolge het eerste lid. Bij de

die ingevolge het eerste lid. Bij de berekening van de

berekening van de vervangingswaarde wordt rekening

vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:

gehouden met:

a. de aard en de bestemming van de ruimte;

a. de aard en de bestemming van de ruimte;

b. de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische

b. de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische

en functionele veroudering

en functionele veroudering waarbij de invloed van latere

wijzigingen in aanmerking wordt genomen.

waarbij de invloed van latere

wijzigingen in aanmerking wordt genomen.
4. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde

4. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde

van een woonruimte, die deel uitmaakt van een op de voet

van een woonruimte, die deel uitmaakt van een op de voet

van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat

van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat

voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het

voldoet aan de in artikel 220d, eerste lid, onderdeel d, van

Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, bepaald met

de Gemeentewet bedoelde voorwaarden, bepaald met

inachtneming van een vooronderstelde verplichting om het

inachtneming van een vooronderstelde verplichting om het

landgoed gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in

landgoed gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in
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stand te houden en geen opgaand hout te vellen anders dan

stand te houden en geen opgaand hout te vellen anders dan

volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of

volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of

gebruikelijk is. Ruimten die dienstbaar zijn aan de woonruimte

gebruikelijk is. Ruimten die dienstbaar zijn aan de woonruimte

worden geacht deel uit te maken van die woonruimte.

worden geacht deel uit te maken van die woonruimte.

Artikel 10. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de baatbelasting.
Artikel 11. Overgangsrecht

Artikel 10. Overgangsrecht

De '[citeertitel oude verordening]' van [datum], laatstelijk

De '[citeertitel oude verordening]' van [datum], laatstelijk

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van

ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

datum hebben voorgedaan.

datum hebben voorgedaan.

Artikelen 12 en 13

Artikelen 11 en 12

Modelverordening baatbelasting
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

Deze verordening verstaat onder:

a. een onroerende zaak:

- een onroerende zaak:

1. een gebouwd eigendom;

1. een gebouwd eigendom;

2. een ongebouwd eigendom;

2. een ongebouwd eigendom;

[3 een gedeelte van een onder 1 of 2 bedoeld

[3 een gedeelte van een onder 1 of 2 bedoeld

eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om

eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om

als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;]

als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;]

[3 of 4] een samenstel van twee of meer van de

[3 of 4] een samenstel van twee of meer van de

onder 1 of 2 bedoelde eigendommen [of onder 3

onder 1 of 2 bedoelde eigendommen [of onder 3

bedoelde gedeelten daarvan] die naar de

bedoelde gedeelten daarvan] die naar de

omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen.
b. het bestemmingsplan: [naam bestemmingsplan dat

omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen.
- het bestemmingsplan: [naam bestemmingsplan dat

betrekking heeft op de onroerende zaken als bedoeld in

betrekking heeft op de onroerende zaken als bedoeld in

artikel 2].

artikel 2].

Artikel 8 Termijnen van betaling, eerste lid

Artikel 8 Termijnen van betaling, eerste lid

1.

1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet moeten de aanslagen worden betaald...

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de
Invorderingswet moet een aanslag worden betaald
uiterlijk op de laatste dag van de [...] maand volgend
op de maand die in de dagtekening van het
aanslagbiljet is vermeld.
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Artikel 11 Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de baatbelasting.

Modelverordening bedrijveninvesteringszone
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Definities

bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening

bedrijveninvesteringszone: het op de bij deze verordening

aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-

behorende kaart aangewezen gebied in de gemeente

bijdrage wordt geheven. [Het aangewezen gebied is vermeld

waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven;

op de bij deze verordening behorende en daarvan deel
uitmakende kaart];
Artikel 11. Nadere regels door het college

-

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de
heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.
Artikel 12 t/m 17

Artikel 11 t/m 16

[Artikel 18. Intrekken oude verordening en

[Artikel 17. Intrekken oude verordening en

overgangsrecht

overgangsrecht

De [citeertitel oude verordening] wordt ingetrokken op de

De [citeertitel oude verordening] wordt ingetrokken op de

datum van ingang van de heffing, bedoeld in artikel 19,

datum van ingang van de heffing, bedoeld in artikel 18,

tweede lid, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op

tweede lid, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op

belastbare feiten die zich voor die datum hebben

belastbare feiten die zich voor die datum hebben

voorgedaan.]

voorgedaan.]

Artikelen 19 en 20

Artikelen 18 en 19
Bijlage behorende bij de Verordening
bedrijveninvesteringszone [gebiedsnaam en eventueel
jaartal]
[Als aangewezen gebied, bedoeld in artikel 1 van de
Verordening bedrijveninvesteringszone [gebiedsnaam en
eventueel jaartal] geldt het op onderstaande kaart
gearceerde gedeelte.
[kaart met aanduiding bedrijveninvesteringszone]
OF
Als aangewezen gebied, bedoeld in artikel 1 van de
Verordening bedrijveninvesteringszone [gebiedsnaam en
eventueel jaartal] geldt het onderstaande.
[gedetailleerde omschrijving met begrenzing van het
gebied]]
Behoort bij raadsbesluit van [datum]
De griffier van [gemeentenaam]
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Modelverordening forensenbelasting
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Definities

Artikel 8. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de forensenbelasting.
Artikel 9. Overgangsrecht

Artikel 8. Overgangsrecht

De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van [datum],

De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van [datum],

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid,

ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid,

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikelen 10 en 11

Artikelen 9 en 10

Modelverordening toeristenbelasting
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 11. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de toeristenbelasting.
Artikel 12. Overgangsrecht

Artikel 11. Overgangsrecht

De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van [datum],

De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van [datum],

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid,

ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid,

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikelen 13 en 14

Artikelen 12 en 13

Modelverordening watertoeristenbelasting
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd

- etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren,

voor vakantie- of andere recreatieve doeleinden;

aanvangend om 21.00 uur;

b. lengte: de lengte over alles;

- lengte: de lengte over alles;
- maand: een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen;
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c. vaste ligplaats: een ligplaats die naar plaatselijk gebruik,

- particulier: een natuurlijk persoon die buiten de

zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en

uitoefening van een bedrijf of beroep gelegenheid biedt

wethouders, is bestemd voor het regelmatig afmeren of ter

tot verblijf;

anker leggen van een vaartuig en die ter beschikking wordt

- particulier verhuurde ligplaats of vaartuig: een ligplaats

gesteld voor eenzelfde vaartuig gedurende een seizoen;

die of vaartuig dat door een particulier ter beschikking

d. etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren,

wordt gesteld voor het houden van verblijf tegen een

aanvangend om 21.00 uur;

vergoeding in welke vorm dan ook;

e. maand: een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen;

- seizoen: het tijdvak van [1 april tot en met 31 oktober];

f. seizoen: het tijdvak van <16 april tot en met 16 oktober>;

- schipper: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die

g. schipper: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die

deze vervangt;

deze vervangt;

- vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd

h. particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening

voor vakantie- of andere recreatieve doeleinden;

van een bedrijf of beroep gelegenheid biedt tot verblijf;

- vaste ligplaats: een ligplaats die naar plaatselijk

i. particulier verhuurde ligplaats of vaartuig: een ligplaats die

gebruik, zulks ter beoordeling van het college van

of vaartuig dat door een particulier ter beschikking wordt

burgemeester en wethouders, is bestemd voor het

gesteld voor het houden van verblijf tegen een vergoeding in

regelmatig afmeren of ter anker leggen van een vaartuig

welke vorm dan ook.

en die ter beschikking wordt gesteld voor eenzelfde
vaartuig gedurende een seizoen.

Artikel 12. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de watertoeristenbelasting.
Artikel 13 Aanmeldingsplicht

Artikel 12 Aanmeldingsplicht

Artikel 14. Overgangsrecht

Artikel 13. Overgangsrecht

De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van [datum],

De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van [datum],

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

ingetrokken met ingang van de in artikel 15, tweede lid,

ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid,

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikelen 15 en 16

Artikelen 14 en 15

Modelverordening parkeerbelastingen
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Aanhef

Aanhef

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en

Parkeerverordening 20[...];

onderdeel h, en 225 van de Gemeentewet en de
Parkeerverordening 20[...];

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop

onder:

berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode

[- autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk

doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende

gebruik van motorvoertuigen op grond van een
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de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk

overeenkomst tussen natuurlijke personen en een

in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden

aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan

of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor

een huishouden;]

het openbaar verkeer openstaande terreinen of

[- centrale computer: computer van het bedrijf waarmee

weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge

de gemeente [gemeentenaam] een overeenkomst heeft

een wettelijk voorschrift is verboden;

gesloten, bestemd voor de registratie van

b. motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het

parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van

RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in

diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik

artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

van een telefoon of een ander communicatiemiddel;]

c. houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde

- houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van

van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de

het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de

Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

d. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met

- motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in

inbegrip van verzamelparkeermeters, [centrale computer,] en

het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals

hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder

bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

parkeerapparatuur wordt verstaan;

- parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten,

[e. centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de

met inbegrip van verzamelparkeermeters, [centrale

gemeente [gemeentenaam] een overeenkomst heeft

computer,] en hetgeen naar maatschappelijke opvatting

gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen

overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van

- parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode

betaald parkeren met gebruik van een telefoon..]

doen of laten staan van een voertuig, anders dan

[f. autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk

gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot

gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst

het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel

tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen

het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de

natuurlijke personen uit meer dan een huishouden.]

gemeente gelegen voor het openbaar verkeer
openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen
of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is
verboden.

Artikel 12. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de parkeerbelasting.
Artikel 13. Overgangsrecht

Artikel 12. Overgangsrecht

De [citeertitel oude verordening] van [datum], laatstelijk

De [citeertitel oude verordening] van [datum], laatstelijk

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van

ingang van de in artikel 14, tweede lid genoemde datum van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

datum hebben voorgedaan.

datum hebben voorgedaan.

Artikelen 14 en 15

Artikelen 13 en 14
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Modelverordening hondenbelasting
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 3. Vrijstellingen

Artikel 3. Vrijstellingen

2. De belasting wordt niet geheven voor honden:

2. De belasting wordt niet geheven voor honden:

a. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in

a. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in

hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden

hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden

gehouden;

gehouden;

b. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in

b. die zijn opgeleid tot en dienen als assistentiehond en in

hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden

hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden

gehouden;

gehouden;

Artikel 10. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de hondenbelasting.
Artikel 11. Overgangsrecht

Artikel 10. Overgangsrecht

De [citeertitel oude verordening] van [datum], laatstelijk

De [citeertitel oude verordening] van [datum], laatstelijk

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van

ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

datum hebben voorgedaan.

datum hebben voorgedaan.

Artikelen 12 en 13

Artikelen 11 en 12

Modelverordening reclamebelasting
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Definities

Artikel 11 Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de reclamebelasting.
Artikel 12. Overgangsrecht

Artikel 11 Overgangsrecht

De verordening [citeertitel oude verordening] van [datum],

De verordening [citeertitel oude verordening] van [datum],

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid,

ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid,

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikelen 13 en 14

Artikelen 12 en 13
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Modelverordening precariobelasting
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur,

- dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of

of een gedeelte daarvan;

een gedeelte daarvan;

b. week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

- jaar: een kalenderjaar;

c. maand: een kalendermaand;

- maand: een kalendermaand;

d. jaar: een kalenderjaar;

- vergunning: een door het gemeentebestuur verleende

e. vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in

en in een gemeentelijke registratie opgenomen

een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op

toestemming op grond waarvan een persoon een of meer

grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder,

voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst

op of boven voor de openbare dienst bestemde

bestemde gemeentegrond mag hebben;

gemeentegrond mag hebben.

- week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen.

Artikel 12. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de precariobelasting.
Artikel 13. Overgangsrecht

Artikel 12. Overgangsrecht

De verordening [citeertitel oude verordening] van [datum],

De verordening [citeertitel oude verordening] van [datum],

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid,

ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid,

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikelen 14 en 15

Artikelen 13 en 14

Modelverordening rioolheffing A
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een

- gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie

zelfstandig gedeelte daarvan;

van voorzieningen voor inzameling, verwerking,

b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van

zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of

voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of

grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij

transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in

de gemeente;

eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

- perceel: een roerende of onroerende zaak of een

c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het

zelfstandig gedeelte daarvan;

waterbedrijf betrekking heeft;

- verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van

d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater,

het waterbedrijf betrekking heeft;

hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

- water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater,
hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.
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Artikel 3, tweede lid

Artikel 3, tweede lid

2. Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het

2.Voor het eigenarendeel wordt, als het perceel een

perceel een onroerende zaak is, als genothebbende

onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom,

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt

bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin

degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in

van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie

de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op

kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen

dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of

genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

beperkt recht is.

3. Voor het gebruikersdeel wordt:

3. Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker

a. gebruik van een perceel door de leden van een

aangemerkt:

huishouden aangemerkt als gebruik door het door de in

a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het

artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet

perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht

bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat

of persoonlijk recht gebruikt;

huishouden;

b. ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte

b. gebruik door degene aan wie een deel van een perceel

als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan: degene

in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door

die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;
c. het ter beschikking stellen van een perceel voor
volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene
die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5 (Maatstaf van heffing), variant 3

Artikel 5 (Maatstaf van heffing), variant 3

Variant 3 (waarde in het economisch verkeer)

Variant 3 (waarde in het economisch verkeer/definitie
woning)

1. De belasting wordt geheven naar de waarde in het

1. De belasting wordt geheven naar de waarde in het

economische verkeer van het perceel.

economische verkeer van het perceel.

2. Ingeval het perceel een onroerende zaak is, is de waarde

2. Als het perceel een onroerende zaak is, is de waarde in

in het economische verkeer de op de voet van hoofdstuk IV

het economische verkeer de op de voet van hoofdstuk IV van

van de Wet waardering onroerende zaken voor de

de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende

onroerende zaak vastgestelde waarde zoals deze voor het in

zaak vastgestelde waarde zoals deze voor het in artikel 7

artikel 7 bedoelde kalenderjaar geldt.

bedoelde kalenderjaar geldt.

3. Ingeval voor het perceel geen waarde op de voet van

3. Als voor het perceel geen waarde op de voet van

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is

vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf van dat perceel

vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf van dat perceel

bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde

bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde

bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de

bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de

Wet waardering onroerende zaken.

Wet waardering onroerende zaken.
[4. Een perceel dient in hoofdzaak tot woning als de
waarde in het economische verkeer van dat perceel in
hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen die dienen
tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan
woondoeleinden.]

Artikel 6 Belastingtarieven

Artikel 6 Belastingtarieven

-

Behorende bij artikel 5, variant 3 waarde in het
economische verkeer met waardeklassen
Het tarief bedraagt een percentage van de
heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
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a. percelen met een waarde tot € [75.000,-]: […]%;
b. percelen met een waarde van € [75.000,-] tot €
[150.000,-]: […]%;
c. percelen met een waarde van € [150.000,-] of meer]:
[…]%;
met dien verstande dat per perceel niet meer dan € […]
wordt geheven.
Artikel 11. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de rioolheffing.
Artikel 12. Overgangsrecht

Artikel 11. Overgangsrecht

De [citeertitel oude verordening] van [datum], laatstelijk

De [citeertitel oude verordening] van [datum], laatstelijk

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

ingang van de in artikel 13, tweede, lid genoemde datum van

ingang van de in artikel 12, tweede, lid genoemde datum van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

datum hebben voorgedaan.

datum hebben voorgedaan.

Artikelen 13 en 14

Artikelen 12 en 13

Modelverordening rioolheffing B
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een

- gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie

zelfstandig gedeelte daarvan;

van voorzieningen voor inzameling, verwerking,

b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van

zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of

voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of

grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij

transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in

de gemeente;

eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

- perceel: een roerende of onroerende zaak of een

c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het

zelfstandig gedeelte daarvan;

waterbedrijf betrekking heeft;

- verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van

d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater,

het waterbedrijf betrekking heeft;

hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

- water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater,
hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

Artikel 3, tweede en derde lid

Artikel 3, tweede en derde lid

2. Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het

2.Voor het eigenarendeel wordt, als het perceel een

perceel een onroerende zaak is, als genothebbende

onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom,

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt

bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin

degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in

van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie

de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op

kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen
genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
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dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of
beperkt recht is.

3. Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker

3. Voor het gebruikersdeel wordt:

aangemerkt:

a. gebruik van een perceel door de leden van een

a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het

huishouden aangemerkt als gebruik door het door de in

perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht

artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet

of persoonlijk recht gebruikt;

bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat

b. ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte

huishouden;

als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan: degene

b. gebruik door degene aan wie een deel van een perceel

die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door
degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;
c. het ter beschikking stellen van een perceel voor
volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene
die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5 (Maatstaf van heffing rioolheffing afvalwater),

Artikel 5 (Maatstaf van heffing rioolheffing afvalwater),

variant 3

variant 3

Variant 3 (waarde in het economisch verkeer)

Variant 3 (waarde in het economisch verkeer/definitie
woning)

1. De belasting wordt geheven naar de waarde in het

1. De belasting wordt geheven naar de waarde in het

economische verkeer van het perceel.

economische verkeer van het perceel.

2. Ingeval het perceel een onroerende zaak is, is de waarde

2. Als het perceel een onroerende zaak is, is de waarde in

in het economische verkeer de op de voet van hoofdstuk IV

het economische verkeer de op de voet van hoofdstuk IV van

van de Wet waardering onroerende zaken voor de

de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende

onroerende zaak vastgestelde waarde zoals deze voor het in

zaak vastgestelde waarde zoals deze voor het in artikel 7

artikel 7 bedoelde kalenderjaar geldt.

bedoelde kalenderjaar geldt.

3. Ingeval voor het perceel geen waarde op de voet van

3. Als voor het perceel geen waarde op de voet van

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is

vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf van dat perceel

vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf van dat perceel

bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde

bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde

bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de

bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de

Wet waardering onroerende zaken.

Wet waardering onroerende zaken.
[4. Een perceel dient in hoofdzaak tot woning als de
waarde in het economische verkeer van dat perceel in
hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen die dienen
tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan
woondoeleinden.]

Artikel 6 (Maatstaf van heffing rioolheffing hemelwater en

Artikel 6 (Maatstaf van heffing rioolheffing hemelwater en

grondwater), variant 2

grondwater), variant 2

Variant 2 (waarde in het economisch verkeer)

Variant 2 (waarde in het economisch verkeer)

1. De rioolheffing hemel- en grondwater wordt geheven naar

1. De rioolheffing hemel- en grondwater wordt geheven naar

de waarde in het economische verkeer van het perceel.

de waarde in het economische verkeer van het perceel.

2. Ingeval het perceel een onroerende zaak is, is de waarde

2. Als het perceel een onroerende zaak is, is de waarde in

in het economische verkeer de op de voet van hoofdstuk IV

het economische verkeer de op de voet van hoofdstuk IV van

van de Wet waardering onroerende zaken voor de

de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende
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onroerende zaak vastgestelde waarde zoals deze voor het in

zaak vastgestelde waarde zoals deze voor het in artikel 8

artikel 8 bedoelde kalenderjaar geldt.

bedoelde kalenderjaar geldt.

3. Ingeval voor het perceel geen waarde op de voet van

3. Als voor het perceel geen waarde op de voet van

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is

vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf van dat perceel

vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf van dat perceel

bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde

bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde

bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de

bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de

Wet waardering onroerende zaken.

Wet waardering onroerende zaken.
[4. Een perceel dient in hoofdzaak tot woning als de
waarde in het economische verkeer van dat perceel in
hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen die dienen
tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan
woondoeleinden.]

Artikel 7 Belastingtarieven

Artikel 7 Belastingtarieven

-

Behorende bij artikel 5, variant 3 rioolheffing afvalwater
(waarde in het economische verkeer met waardeklassen)
Het tarief van de rioolheffing afvalwater bedraagt een
percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage
bedraagt voor:
a. percelen met een waarde tot € [75.000,-]: […]%;
b. percelen met een waarde van € [75.000,-] tot €
[150.000,-]: […]%;
c. percelen met een waarde van € [150.000,-] of meer]:
[…]%;
met dien verstande dat per perceel niet meer dan € […]
wordt geheven.

Behorende bij artikel 6, variant 2 rioolheffing hemel- en
grondwater (waardeklassen)
Het tarief bedraagt een percentage van de
heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
a. percelen met een waarde tot € [75.000,-]: […]%;
b. percelen met een waarde van € [75.000,-] tot €
[150.000,-]: […]%;
c. percelen met een waarde van € [150.000,-] of meer]:
[…]%;
met dien verstande dat per perceel niet meer dan € […]
wordt geheven.
Artikel 12. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de rioolheffing.
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Artikel 13. Overgangsrecht

Artikel 12. Overgangsrecht

De [citeertitel oude verordening] van [datum], laatstelijk

De [citeertitel oude verordening] van [datum], laatstelijk

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

ingang van de in artikel 14, tweede, lid genoemde datum van

ingang van de in artikel 13, tweede, lid genoemde datum van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

datum hebben voorgedaan.

datum hebben voorgedaan.

Artikelen 14 en 15

Artikelen 13 en 14

Modelverordening reinigingsheffingen
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

In deze verordening wordt verstaan onder:

onder:

- ‘gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik

a. ‘gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing:

maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;

gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet

- grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van

milieubeheer;

autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke

b. grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van

door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden

autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen,

ingezameld.

welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek
worden ingezameld.
Artikel 18. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de reinigingsheffingen.
Artikel 19. Overgangsrecht

Artikel 18. Overgangsrecht

De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van

De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van [datum],

[datum], laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum],

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 20, tweede

ingetrokken met ingang van de in artikel 19, tweede lid,

lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die

feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikelen 20 en 21

Artikelen 19 en 20

Modelverordening afvalstoffenheffing
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Definities

Artikel 9. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de afvalstoffenheffing.
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Artikel 10. Overgangsrecht

Artikel 9. Overgangsrecht

De [citeertitel oude verordening] van [datum], laatstelijk

De [citeertitel oude verordening] van [datum], laatstelijk

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van

ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

datum hebben voorgedaan.

datum hebben voorgedaan.

Artikelen 11 en 12

Artikelen 10 en 11

Modelverordening reinigingsrechten
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Definities

Artikel 10. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de reinigingsrechten.
Artikel 11. Overgangsrecht

Artikel 10. Overgangsrecht

De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van [datum],

De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van [datum],

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid,

ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid,

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikelen 12 en 13

Artikelen 11 en 12

Modelverordening leges
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een

-

gedeelte van een dag als een hele dag wordt

gedeelte van een dag als een hele dag wordt

aangemerkt;
b.

‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.

‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een

aangemerkt;
-

kalenderjaar;
-

d.

kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31
december;

een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in
de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de

jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een
kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende

kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende
kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in

dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een

-

maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een

maand februari is;

kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de

‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een

volgende kalendermaand, met dien verstande dat als

kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende

de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is,

kalenderjaar;
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e.

‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31

de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de

december.

laatste dag van de maand februari is;
-

week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening,

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot

indien de wijzigingen:

het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving

die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële

die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële

bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad

bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad

of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of

of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of

onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

1. onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de

4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de

basisregistratie personen);

basisregistratie personen);

5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

6. hoofdstuk 16 (kansspelen);

6. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij

het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij

het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij

raadsbesluit rekening is gehouden.

raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de leges.
Artikel 12 Overgangsrecht

Artikel 11 Overgangsrecht

1. De [citeertitel oude verordening] van [datum], laatstelijk

1. De [citeertitel oude verordening] van [datum], laatstelijk

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt ingetrokken met

ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van

ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die

datum hebben voorgedaan.

datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening

ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van

ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van

ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde

ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde

verordening gelden voor de in de tussenliggende periode

verordening gelden voor de in de tussenliggende periode

plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de

plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de

leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikelen 13 en 14

Artikelen 12 en 13

Tarieventabel
1.4.2.3 tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks]

1.4.2.3 tot het afsluiten van een abonnement op het [wekelijks]

verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de

verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de
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gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de

gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de

gemeente € […].

gemeente € […];

-

1.4.2.4 tot het verstrekken van een meertalig
modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in
artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191
van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016
betreffende de bevordering van het vrije verkeer van
burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde
openbare documenten in de Europese Unie en tot
wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L
200) € […].

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

-

aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de
registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4
van de Kieswet € […].

Modelverordening lijkbezorgingsrechten
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. begraafplaats(en): de begraafplaats(en) [naam/namen];

- algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer

b. crematorium: het crematorium of de crematoria en de

waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven

daarbij behorende terreinen [naam/namen];

van lijken;

c. graf: een zandgraf of een keldergraf;

- algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer

d. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin

waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten

een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden

van asbussen met of zonder urnen;

bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een

- asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

bovengrondse muur of wand;

- begraafplaats[en]: de begraafplaats[en] [naam/namen];

e. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

- crematorium: het crematorium of de crematoria en de

f. urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere

daarbij behorende terreinen [naam/namen];

asbussen;

- graf: een zandgraf of een keldergraf;

g. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of

- grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een

rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen

waarin een of meerdere lijken worden begraven of

met of zonder urnen;

asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel

- het doen verstrooien van as;

zijn van een bovengrondse muur of wand;

h. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin

- particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een

gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht

i. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk

is verleend om overledenen te gedenken;

persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen

een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend

met of zonder urnen;

recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;
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- het doen verstrooien van as;
j. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer

- particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van

• het doen begraven en begraven houden van lijken;

asbussen met of zonder urnen;

• het doen bijzetten en bijgezet houden van

k. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk

asbussen met of zonder urnen;
• het doen verstrooien van as;

persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot
het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of

- particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een

zonder urnen;

natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht

l. particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een

is verleend tot:

natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is

• het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen

verleend om overledenen te gedenken;

met of zonder urnen;

m. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

• het doen verstrooien van as;

n. particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan

- particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een

een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is

natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht

verleend om daarop as te doen verstrooien;

is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van

o. grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf,

asbussen met of zonder urnen;

gedenkplaats of verstrooingsplaats.

- urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere
asbussen;
- verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt
verstrooid.

Artikel 11. Nadere regels door het college van

-

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van de rechten.
Artikel 13. Overgangsrecht

Artikel 12. Overgangsrecht

1. De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van

1. De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van

[datum], laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum],

[datum], laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum],

wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid,

wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid,

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening

ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van

ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van

ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde

ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde

verordening gelden voor de in de tussenliggende periode

verordening gelden voor de in de tussenliggende periode

plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de

plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de

rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikelen 14 en 15

Artikelen 13 en 14

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

18/25

Modelverordening staangeld
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1,

- huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de huurder

onderdeel j, van de Wet op de huurtoeslag;

en de verhuurder van de standplaats met toebehoren,

b. woonwagen: een woonwagen als bedoeld in artikel 1,

waarin de huurbepalingen voor de standplaats zijn

onderdeel l, van de Wet op de huurtoeslag;

geregeld;

c. huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de huurder en

- standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1,

de verhuurder van de standplaats met toebehoren, waarin de

onderdeel j, van de Wet op de huurtoeslag;

huurbepalingen voor de standplaats zijn geregeld.

- woonwagen: een woonwagen als bedoeld in artikel 1,

Artikel 5. Belastingtarieven

Artikel 5. Belastingtarieven

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar het tarief,

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar de

opgenomen in de bij deze verordening behorende

tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende

tarieventabel.

tarieventabel.

Artikel 12. Nadere regels door het college van

-

onderdeel l, van de Wet op de huurtoeslag.

burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere
regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering
van staangeld.
Artikel 13. Overgangsrecht

Artikel 12. Overgangsrecht

De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van [datum],

1. De 'Verordening [citeertitel oude verordening]' van

laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum], wordt

[datum], laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van [datum],

ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid,

wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid,

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening
ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van
ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde
verordening gelden voor de in de tussenliggende periode
plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de
rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikelen 14 en 15

Artikelen 13 en 14

Model-Leidraad invordering gemeentelijke belastingen
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

14.4.5 Derdenbeslag op een vordering waar geen

14.4.5 Derdenbeslag op een vordering waar geen

beslagvrije voet voor geldt

beslagvrije voet voor geldt

Als beslag is gelegd in een situatie als bedoeld in artikel 475e

Als beslag is gelegd in een situatie als bedoeld in artikel 475e

dan wel artikel 475f Rv en de belastingschuldige toont aan dat

dan wel artikel 475f Rv en de belastingschuldige toont aan dat

hij voor zijn levensonderhoud volledig afhankelijk is van de

hij voor zijn levensonderhoud volledig afhankelijk is van de
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beslagen betalingen, dan past de ontvanger zonder

beslagen betalingen, dan past de ontvanger zonder

rechterlijke tussenkomst de regeling van de beslagvrije voet

rechterlijke tussenkomst de regeling van de beslagvrije voet

toe als bedoeld in de artikelen 475b en 475d Rv.

toe als bedoeld in de artikelen 475b en 475d Rv. Artikel
19.3.4, eerste alinea, laatste twee volzinnen zijn van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Verzet tegen tenuitvoerlegging dwangbevel

Artikel 17 Verzet tegen tenuitvoerlegging dwangbevel

Artikel 17 van de wet geeft een zelfstandige regeling voor het

Artikel 17 van de wet geeft een zelfstandige regeling voor het

instellen van verzet tegen de tenuitvoerlegging van een

instellen van verzet tegen de tenuitvoerlegging van een

dwangbevel. Naast de belastingschuldige kan een ieder tegen

dwangbevel. Naast de belastingschuldige kan een ieder tegen

wie de dwanginvordering is gericht in verzet komen.

wie de dwanginvordering is gericht in verzet komen.

Verzet is mogelijk zodra de betekening van het dwangbevel

Verzet is mogelijk zodra de betekening van het dwangbevel

heeft plaatsgevonden. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging

heeft plaatsgevonden. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging

van het dwangbevel, voor zover dit door het verzet wordt

van het dwangbevel, voor zover dit door het verzet wordt

bestreden. Ook kan verzet worden gedaan tegen een

bestreden. Ook kan verzet worden gedaan tegen een

vordering als bedoeld in artikel 19 van de wet.

vordering als bedoeld in artikel 19 van de wet.

Er kan geen verzet worden ingesteld tegen de in rekening

Er kan geen verzet worden ingesteld tegen de in rekening

gebrachte kosten van de aanmaning en de betekeningskosten

gebrachte kosten van de aanmaning en de betekeningskosten

van het dwangbevel.

van het dwangbevel.

In aansluiting op artikel 17 van de wet beschrijft dit artikel het

In aansluiting op artikel 17 van de wet beschrijft dit artikel het

beleid over:

beleid over:

- de schorsing van de invordering bij verzet tegen

- het aanhouden van de tenuitvoerlegging van een

tenuitvoerlegging dwangbevel;

dwangbevel bij verzet;

- verzet tegen tenuitvoerlegging van dwangbevel bij onjuiste

- verzet tegen tenuitvoerlegging van dwangbevel bij onjuiste

adressering.

adressering.

19.3.4 Informatieverstrekking voor vaststelling beslagvrije

19.3.4 Informatieverstrekking voor vaststelling beslagvrije

voet

voet

Om de beslagvrije voet tot het juiste bedrag vast te kunnen

Om de beslagvrije voet tot het juiste bedrag vast te kunnen

stellen, vraagt de ontvanger bij de belastingschuldige

stellen, vraagt de ontvanger bij de belastingschuldige

informatie op, waaronder begrepen gegevens van de

informatie op, waaronder begrepen gegevens van de

eventuele partner. Dit gebeurt in de vooraankondiging van de

eventuele partner. Dit gebeurt in de vooraankondiging van de

loonvordering. De ontvanger vermeldt daarin de toepasselijke

loonvordering. De ontvanger vermeldt daarin de toepasselijke

beslagvrije voet die hij heeft berekend op basis van de hem ter

beslagvrije voet die hij heeft berekend op basis van de hem ter

beschikking staande gegevens. Zolang de belastingschuldige

beschikking staande gegevens. Zolang de belastingschuldige

geen informatie verstrekt, past de ontvanger deze beslagvrije

geen informatie verstrekt, past de ontvanger deze beslagvrije

voet toe. Als de belastingschuldige na toepassing van de

voet toe. Als de belastingschuldige na toepassing van de

loonvordering alsnog de gevraagde informatie verstrekt, wijzigt

loonvordering alsnog de gevraagde informatie verstrekt, wijzigt

de ontvanger de beslagvrije voet vanaf de eerst volgende

de ontvanger de beslagvrije voet vanaf de eerst volgende

inhouding, dus zonder terugwerkende kracht. Het laatste geldt

inhouding, dus zonder terugwerkende kracht. Het laatste geldt

niet als de belastingschuldige kan aantonen dat het ontbreken

niet als de belastingschuldige kan aantonen dat het ontbreken

van informatie niet aan hem te wijten is.

van informatie niet aan hem te wijten is. Indien de
belastingschuldige kenbaar maakt dat de beslagvrije voet
onjuist is vastgesteld, maar niet de juiste informatie
verstrekt voor de goede vaststelling ervan, stelt de
ontvanger hem in de gelegenheid om binnen een redelijke
termijn alsnog de juiste informatie te verstrekken. Indien
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de belastingschuldige de juiste informatie binnen de door
de ontvanger gestelde termijn aanlevert, herstelt de
ontvanger de beslagvrije voet met ingang van de
inhouding volgend op het moment waarop de
belastingschuldige kenbaar maakte dat de beslagvrije
voet onjuist was vastgesteld.
Als de ontvanger een loonvordering doet ten laste van een

Als de ontvanger een loonvordering doet ten laste van een

belastingschuldige waarvan geen woon- of verblijfadres

belastingschuldige waarvan geen woon- of verblijfadres

bekend is, stelt hij de beslagvrije voet vast op nihil. De

bekend is, stelt hij de beslagvrije voet vast op nihil. De

ontvanger kan dan immers niet bepalen of de

ontvanger kan dan immers niet bepalen of de

belastingschuldige in Nederland woont. Zodra de ontvanger

belastingschuldige in Nederland woont. Zodra de ontvanger

bekend wordt met het feit dat de belastingschuldige in

bekend wordt met het feit dat de belastingschuldige in

Nederland woont of een vaste verblijfplaats heeft, stelt de

Nederland woont of een vaste verblijfplaats heeft, stelt de

ontvanger alsnog de juiste beslagvrije voet vast en past deze

ontvanger alsnog de juiste beslagvrije voet vast en past deze

toe vanaf de eerst volgende inhouding, dus zonder

toe vanaf de eerst volgende inhouding, dus zonder

terugwerkende kracht. Het laatste geldt niet als de

terugwerkende kracht. Het laatste geldt niet als de

belastingschuldige kan aantonen dat het ontbreken van het

belastingschuldige kan aantonen dat het ontbreken van het

adresgegeven niet aan hem te wijten is.

adresgegeven niet aan hem te wijten is.

In situaties waarin de ontvanger de beslagvrije voet heeft

In situaties waarin de ontvanger de beslagvrije voet heeft

vastgesteld zonder vooraf informatie over inkomsten en

vastgesteld zonder vooraf informatie over inkomsten en

uitgaven op te vragen bij de belastingschuldige, herstelt de

uitgaven op te vragen bij de belastingschuldige, herstelt de

ontvanger de beslagvrije voet als door de belastingschuldige

ontvanger de beslagvrije voet als door de belastingschuldige

wordt aangetoond dat deze te laag is vastgesteld. Als de

wordt aangetoond dat deze te laag is vastgesteld. Als de

belastingschuldige kan aantonen dat de beslagvrije voet al op

belastingschuldige kan aantonen dat de beslagvrije voet al op

een eerder moment op een te laag bedrag was vastgesteld,

een eerder moment op een te laag bedrag was vastgesteld,

gebeurt dit met terugwerkende kracht.

gebeurt dit met terugwerkende kracht.

25.1.5 Beëindigen van een betalingsregeling met meer dan

25.1.5 Beëindigen van een betalingsregeling met meer dan

één termijn

één termijn

Als de belastingschuldige een betalingsregeling van meer dan

Als de belastingschuldige een betalingsregeling van meer dan

één termijn niet nakomt, kan de ontvanger alvorens hij de

één termijn niet nakomt, kan de ontvanger alvorens hij de

regeling beëindigt, de belastingschuldige in de gelegenheid

regeling beëindigt, de belastingschuldige in de gelegenheid

stellen om alsnog binnen tien dagen de achterstand te

stellen om alsnog binnen veertien dagen de achterstand te

voldoen.

voldoen.

25.1.8 Na (afwijzen) uitstel tien dagen wachttijd

25.1.8 Na (afwijzen) uitstel veertien dagen wachttijd

Als de ontvanger geen (verder) uitstel van betaling verleent of

Als de ontvanger geen (verder) uitstel van betaling verleent of

een verleend uitstel beëindigt, of als het college afwijzend

een verleend uitstel beëindigt, of als het college afwijzend

heeft beslist op een ingediend beroepschrift tegen de afwijzing

heeft beslist op een ingediend beroepschrift tegen de afwijzing

of beëindiging, dan wordt de vervolging in beginsel niet

of beëindiging, dan wordt de vervolging in beginsel niet

aangevangen of voortgezet binnen een termijn van tien dagen

aangevangen of voortgezet binnen een termijn van veertien

na dagtekening van de beschikking. Hetzelfde geldt als het

dagen na dagtekening van de beschikking. Hetzelfde geldt als

uitstel van betaling van rechtswege is vervallen en daarvan

het uitstel van betaling van rechtswege is vervallen en daarvan

een mededeling is gedaan.

een mededeling is gedaan.

Een dergelijke mededeling blijft overigens achterwege als op

Een dergelijke mededeling blijft overigens achterwege als op

telefonisch verzoek uitstel is verleend. In dat geval geldt de

telefonisch verzoek uitstel is verleend. In dat geval geldt de

termijn van tien dagen niet.

termijn van veertien dagen niet.
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Verkorting of het niet verlenen van deze termijn vindt onder

Verkorting of het niet verlenen van deze termijn vindt onder

meer plaats als naar het oordeel van de ontvanger

meer plaats als naar het oordeel van de ontvanger

aanwijzingen bestaan dat door het niet onmiddellijk aanvangen

aanwijzingen bestaan dat door het niet onmiddellijk aanvangen

of vervolgen van de invordering de belangen van de gemeente

of vervolgen van de invordering de belangen van de gemeente

worden geschaad. Verder geldt deze termijn niet als een

worden geschaad. Verder geldt deze termijn niet als een

executieverkoop wordt opgeschort en in verband daarmee

executieverkoop wordt opgeschort en in verband daarmee

uitstel van betaling is verleend in samenhang met een

uitstel van betaling is verleend in samenhang met een

prolongatieovereenkomst.

prolongatieovereenkomst.

25.7.2 Beroepsfase uitstel

25.7.2 Beroepsfase uitstel

Met overeenkomstige toepassing van artikel 24 van de

Met overeenkomstige toepassing van artikel 24 van de

regeling geldt dat de termijn voor het indienen van een

regeling geldt dat de termijn voor het indienen van een

beroepschrift [tien] dagen bedraagt. Als uit het beroepschrift

beroepschrift [veertien] dagen bedraagt. Als uit het

niet duidelijk blijkt waarop het beroep gebaseerd is, verzoekt

beroepschrift niet duidelijk blijkt waarop het beroep gebaseerd

de ontvanger de belastingschuldige het beroepschrift binnen

is, verzoekt de ontvanger de belastingschuldige het

een redelijke termijn (nader) te motiveren. De ontvanger wijst

beroepschrift binnen een redelijke termijn (nader) te motiveren.

daarbij op een mogelijke niet-ontvankelijkverklaring bij het niet

De ontvanger wijst daarbij op een mogelijke niet-

voldoen aan deze motiveringsplicht.

ontvankelijkverklaring bij het niet voldoen aan deze

25.7.5 Beroep of herhaald verzoek om uitstel bij de

25.7.5 Beroep of herhaald verzoek om uitstel bij de

ontvanger

ontvanger

Als de belastingschuldige bij de ontvanger bezwaar maakt

Als de belastingschuldige bij de ontvanger bezwaar maakt

tegen de beslissing op het verzoek om uitstel of voor dezelfde

tegen de beslissing op het verzoek om uitstel of voor dezelfde

motiveringsplicht.

belastingschuld een herhaald verzoek om uitstel indient, dan

belastingschuld een herhaald verzoek om uitstel indient, dan

merkt de ontvanger dit aan als een beroepschrift.

merkt de ontvanger dit aan als een beroepschrift.

Als de ontvanger op dat moment aanleiding ziet om een voor

Als de ontvanger op dat moment aanleiding ziet om een voor

de belastingschuldige gunstigere beslissing te nemen, geeft hij

de belastingschuldige gunstigere beslissing te nemen, geeft hij

echter een nieuwe beschikking. Als de belastingschuldige het

echter een nieuwe beschikking. Als de belastingschuldige het

ook met de nieuwe beschikking niet eens is, dan kan hij

ook met de nieuwe beschikking niet eens is, dan kan hij

daartegen binnen [tien] dagen in beroep gaan bij het college.

daartegen binnen [veertien] dagen in beroep gaan bij het
college.

26.1.5 Toewijzing van het verzoek om kwijtschelding

26.1.5 Toewijzing van het verzoek om kwijtschelding

onder voorwaarden

onder voorwaarden

Als de ontvanger besluit dat kwijtschelding zal worden

Als de ontvanger besluit dat kwijtschelding zal worden

verleend nadat aan één of meer voorwaarden is voldaan, dan

verleend nadat aan één of meer voorwaarden is voldaan, dan

neemt hij die voorwaarden in de beschikking op.

neemt hij die voorwaarden in de beschikking op.

Als de ontvanger in de voorwaarden heeft opgenomen dat

Als de ontvanger in de voorwaarden heeft opgenomen dat

verrekening zal plaatsvinden van uit te betalen bedragen, dan

verrekening zal plaatsvinden van uit te betalen bedragen, dan

stelt hij tevens de termijn vast waarin verrekening van die

stelt hij tevens de termijn vast waarin verrekening van die

bedragen zal plaatsvinden. De termijn bedraagt maximaal

bedragen zal plaatsvinden. De termijn bedraagt maximaal

[drie] jaar, te rekenen vanaf de dagtekening van de

[drie] jaar, te rekenen vanaf de dagtekening van de

kennisgeving, dan wel - als dit minder is - de tijd die nog

kennisgeving, dan wel - als dit minder is - de tijd die nog

overblijft voordat de verjaring van de belastingaanslag intreedt.

overblijft voordat de verjaring van de belastingaanslag intreedt.

Als tot de voorwaarden de voldoening van een deel van de

Als tot de voorwaarden de voldoening van een deel van de

schuld behoort, dan moet de ontvanger de belastingschuldige

schuld behoort, dan moet de ontvanger de belastingschuldige

uitnodigen om binnen een termijn van [tien] dagen een

uitnodigen om binnen een termijn van [veertien] dagen een
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voorstel te doen met betrekking tot de betaling van dat deel.

voorstel te doen met betrekking tot de betaling van dat deel.

Hierbij is het uitstelbeleid (zie artikel 25 van deze leidraad) van

Hierbij is het uitstelbeleid (zie artikel 25 van deze leidraad) van

toepassing. Als tot de voorwaarden naast de voldoening van

toepassing. Als tot de voorwaarden naast de voldoening van

een deel van de schuld ook de verrekening van teruggaven

een deel van de schuld ook de verrekening van teruggaven

behoort, wordt het te betalen bedrag niet beïnvloed door de

behoort, wordt het te betalen bedrag niet beïnvloed door de

hoogte van de verrekende teruggaven.

hoogte van de verrekende teruggaven.

26.1.7 Na afwijzen kwijtschelding tien dagen wachttijd bij

26.1.7 Na afwijzen kwijtschelding [veertien] dagen

voortzetting invordering

wachttijd bij voortzetting invordering

Als de ontvanger geen kwijtschelding verleent, of als het

Als de ontvanger geen kwijtschelding verleent, of als het

college afwijzend heeft beslist op een ingediend beroepschrift

college afwijzend heeft beslist op een ingediend beroepschrift

tegen de afwijzing, dan wordt de vervolging in beginsel niet

tegen de afwijzing, dan wordt de vervolging in beginsel niet

aangevangen of voortgezet binnen een termijn van [tien]

aangevangen of voortgezet binnen een termijn van [veertien]

dagen na dagtekening van de beschikking. Deze termijn wordt

dagen na dagtekening van de beschikking. Deze termijn wordt

niet of niet geheel verleend als naar het oordeel van de

niet of niet geheel verleend als naar het oordeel van de

ontvanger aanwijzingen bestaan dat door het niet direct

ontvanger aanwijzingen bestaan dat door het niet direct

aanvangen of vervolgen van de invordering de belangen van

aanvangen of vervolgen van de invordering de belangen van

de gemeente worden geschaad.

de gemeente worden geschaad.

26.1.8. Mondeling meedelen afwijzen kwijtschelding

26.1.8. Mondeling meedelen afwijzen kwijtschelding

Om de belangen van de gemeente niet te schaden, kan de

Om de belangen van de gemeente niet te schaden, kan de

ontvanger de beslissing op een kort voor de executoriale

ontvanger de beslissing op een kort voor de executoriale

verkoop ingediend verzoek om kwijtschelding mondeling

verkoop ingediend verzoek om kwijtschelding mondeling

bekend maken. De ontvanger bevestigt deze beslissing zo

bekend maken. De ontvanger bevestigt deze beslissing zo

spoedig mogelijk bij beschikking. In dat geval geldt niet de

spoedig mogelijk bij beschikking. In dat geval geldt niet de

termijn van [tien] dagen waarbinnen de ontvanger de

termijn van [veertien] dagen waarbinnen de ontvanger de

invordering niet mag aanvangen of voortzetten.

invordering niet mag aanvangen of voortzetten.

Evenzo geldt voor een kort voor de executoriale verkoop

Evenzo geldt voor een kort voor de executoriale verkoop

gedaan verzoek dat niet is ingediend op een verzoekformulier

gedaan verzoek dat niet is ingediend op een verzoekformulier

of op een verzoekformulier dat onvolledig is ingevuld, dat de

of op een verzoekformulier dat onvolledig is ingevuld, dat de

ontvanger de belastingschuldige niet in de gelegenheid stelt

ontvanger de belastingschuldige niet in de gelegenheid stelt

het verzoek in te dienen op het daartoe bestemde formulier of

het verzoek in te dienen op het daartoe bestemde formulier of

de belastingschuldige niet in de gelegenheid stelt de

de belastingschuldige niet in de gelegenheid stelt de

ontbrekende gegevens aan te vullen (zoals bepaald in de

ontbrekende gegevens aan te vullen (zoals bepaald in de

artikelen 26.1.2 en 26.1.3 van deze leidraad), maar het

artikelen 26.1.2 en 26.1.3 van deze leidraad), maar het

verzoek afwijst.

verzoek afwijst.

26.4.6 Invordering na administratief beroep en herhaald

26.4.6 Invordering na administratief beroep en herhaald

verzoek om kwijtschelding

verzoek om kwijtschelding

Als een verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen, wordt de

Als een verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen, wordt de

invordering niet eerder voortgezet dan nadat tien dagen zijn

invordering niet eerder voortgezet dan nadat veertien dagen

verstreken. Artikel 9 van de regeling is van overeenkomstige

zijn verstreken. Artikel 9 van de regeling is van

toepassing. Als binnen de termijn van tien dagen een

overeenkomstige toepassing. Als binnen de termijn van

beroepschrift wordt ingediend, dan wordt gedurende de

veertien dagen een beroepschrift wordt ingediend, dan wordt

behandeling van dit beroepschrift ook gehandeld

gedurende de behandeling van dit beroepschrift ook

overeenkomstig artikel 9 van de regeling.

gehandeld overeenkomstig artikel 9 van de regeling.

Indiening van het beroepschrift na de termijn van tien dagen

Indiening van het beroepschrift na de termijn van veertien

leidt tot niet-ontvankelijkheid. Dit neemt echter niet weg dat -

dagen leidt tot niet-ontvankelijkheid. Dit neemt echter niet weg
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als het belang van de invordering zich daartegen niet verzet -

dat - als het belang van de invordering zich daartegen niet

van het college mag worden verwacht dat het alsnog

verzet - van het college mag worden verwacht dat het alsnog

ambtshalve de grieven die in het beroepschrift zijn

ambtshalve de grieven die in het beroepschrift zijn

aangedragen op hun waarde beoordeelt. Ook in dat geval

aangedragen op hun waarde beoordeelt. Ook in dat geval

wordt gehandeld overeenkomstig artikel 9 van de regeling.

wordt gehandeld overeenkomstig artikel 9 van de regeling.

Of het belang van de invordering zich tegen ambtshalve

Of het belang van de invordering zich tegen ambtshalve

behandeling verzet, hangt af van de omstandigheden. Hiervan

behandeling verzet, hangt af van de omstandigheden. Hiervan

is echter in ieder geval sprake als inmiddels onherroepelijke

is echter in ieder geval sprake als inmiddels onherroepelijke

invorderingsmaatregelen zijn genomen.

invorderingsmaatregelen zijn genomen.

26.5.1 Invordering na afwijzing verzoek om kwijtschelding

26.5.1 Invordering na afwijzing verzoek om kwijtschelding

Als de ontvanger afwijzend heeft beslist op een verzoek om

Als de ontvanger afwijzend heeft beslist op een verzoek om

kwijtschelding of een aangeboden akkoord, of het college

kwijtschelding of een aangeboden akkoord, of het college

heeft afwijzend beslist op een ingediend beroepschrift tegen

heeft afwijzend beslist op een ingediend beroepschrift tegen

een afwijzende beschikking van de ontvanger, dan moet de

een afwijzende beschikking van de ontvanger, dan moet de

belastingschuldige het op de belastingaanslag(en)

belastingschuldige het op de belastingaanslag(en)

verschuldigde bedrag binnen tien dagen na dagtekening van

verschuldigde bedrag binnen veertien dagen na dagtekening

de afwijzende beschikking of binnen de betaaltermijnen die op

van de afwijzende beschikking of binnen de betaaltermijnen

het aanslagbiljet zijn aangegeven, voldoen. Na deze termijn

die op het aanslagbiljet zijn aangegeven, voldoen. Na deze

kan de ontvanger de invordering aanvangen dan wel

termijn kan de ontvanger de invordering aanvangen dan wel

voortzetten. De termijn van tien dagen geldt niet als sprake is

voortzetten. De termijn van veertien dagen geldt niet als

van een situatie als bedoeld in artikel 10 van de wet.

sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 10 van de wet.

26.6 Geen verdere invorderingsmaatregelen en afwijzing

26.6 Geen verdere invorderingsmaatregelen en afwijzing

verzoek om kwijtschelding

verzoek om kwijtschelding

Als de belastingschuldige niet in aanmerking komt voor

Als de belastingschuldige niet in aanmerking komt voor

kwijtschelding maar de ontvanger voortzetting van de

kwijtschelding maar de ontvanger voortzetting van de

invordering niet gewenst vindt, wijst de ontvanger het verzoek

invordering niet gewenst vindt, wijst de ontvanger het verzoek

om kwijtschelding af. De ontvanger neemt in die beschikking

om kwijtschelding af. De ontvanger neemt in die beschikking

op in hoeverre hij geen invorderingsmaatregelen zal treffen.

op in hoeverre hij geen invorderingsmaatregelen zal treffen.
Tegen het besluit van de ontvanger om geen
invorderingsmaatregelen meer te treffen staat geen

Als de ontvanger besluit tot het niet meer nemen van

administratief beroep open.

invorderingsmaatregelen voor de nog openstaande schuld

Als de ontvanger besluit tot het niet meer nemen van

zonder dat hij daaraan voorwaarden verbindt, heeft de

invorderingsmaatregelen voor de nog openstaande schuld

beslissing voor de belastingschuldige materieel dezelfde

zonder dat hij daaraan voorwaarden verbindt, heeft de

gevolgen als kwijtschelding.

beslissing voor de belastingschuldige materieel dezelfde

De ontvanger kan ook besluiten geen invorderingsmaatregelen

gevolgen als kwijtschelding.

meer te nemen voor de nog openstaande schuld onder de

De ontvanger kan ook besluiten geen invorderingsmaatregelen

voorwaarde dat eventuele uit te betalen bedragen verrekend

meer te nemen voor de nog openstaande schuld onder de

worden met de buiten de invordering gelaten schuld. De

voorwaarde dat eventuele uit te betalen bedragen verrekend

termijn waarbinnen verrekening plaatsvindt bedraagt maximaal

worden met de buiten de invordering gelaten schuld. De

[drie] jaar, te rekenen vanaf de datum van de beschikking, dan

termijn waarbinnen verrekening plaatsvindt bedraagt maximaal

wel - als dit minder is - de tijd die nog overblijft voordat de

[drie] jaar, te rekenen vanaf de datum van de beschikking, dan

verjaring van de belastingaanslag intreedt. De ontvanger

wel - als dit minder is - de tijd die nog overblijft voordat de

neemt deze verrekeningsvoorwaarde uitdrukkelijk in de

verjaring van de belastingaanslag intreedt. De ontvanger

beschikking op.
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Als de ontvanger besluit voorlopig geen

neemt deze verrekeningsvoorwaarde uitdrukkelijk in de

invorderingsmaatregelen meer te nemen, zal hij in zijn

beschikking op.

beschikking voorwaarden of een tijdsbepaling opnemen.

Als de ontvanger besluit voorlopig geen

Anders dan kwijtschelding is een dergelijke beschikking

invorderingsmaatregelen meer te nemen, zal hij in zijn

herroepelijk. Als de belastingschuldige de voorwaarden niet

beschikking voorwaarden of een tijdsbepaling opnemen.

nakomt, neemt de ontvanger een nieuwe beschikking waarbij

Anders dan kwijtschelding is een dergelijke beschikking

hij zijn eerdere beschikking intrekt. De ontvanger kan hiertoe

herroepelijk. Als de belastingschuldige de voorwaarden niet

pas overgaan nadat hij de belastingschuldige een brief heeft

nakomt, neemt de ontvanger een nieuwe beschikking waarbij

gestuurd over zijn voornemen de eerdere beschikking in te

hij zijn eerdere beschikking intrekt. De ontvanger kan hiertoe

trekken en niet binnen [veertien] dagen alsnog aan de

pas overgaan nadat hij de belastingschuldige een brief heeft

voorwaarden of de tijdsbepaling is voldaan.

gestuurd over zijn voornemen de eerdere beschikking in te
trekken en niet binnen [veertien] dagen alsnog aan de
voorwaarden of de tijdsbepaling is voldaan.

73.4.2 Ontbinding van rechtspersonen in plaats van

73.4.2 Ontbinding van rechtspersonen in plaats van

faillissementsaanvraag

faillissementsaanvraag

Als sprake is van een rechtspersoon die geen activiteiten meer

Als sprake is van een rechtspersoon die geen activiteiten meer

uitoefent, en bovendien bekend is dat geen baten aanwezig

uitoefent, en bovendien bekend is dat geen baten aanwezig

zijn, dan wordt de voorkeur gegeven aan het treffen van

noch te verwachten zijn, dan wordt de voorkeur gegeven aan

maatregelen die moeten leiden tot ontbinding van die

het treffen van maatregelen die moeten leiden tot ontbinding

rechtspersoon conform artikel 2:19a BW boven het aanvragen

van die rechtspersoon conform artikel 2:19a BW boven het

van het faillissement van die rechtspersoon.

aanvragen van het faillissement van die rechtspersoon.
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Bijlage 2 bij ledenbrief Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen
(U201900600)

Wijzigingsbesluit Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 juli 2019
Leeswijzer modelbepalingen
- […] of bijvoorbeeld [nummer] = door gemeente in te vullen. Zie bijvoorbeeld de aanhef.
- [iets] = facultatief. Zie bijvoorbeeld artikel II, eerste lid.

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [gemeentenaam]
tot wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [gemeentenaam];
gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke
belastingen van [datum], [nummer];
besluit:
De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen, vastgesteld bij besluit van [datum], [nummer],
laatstelijk gewijzigd bij besluit van [datum], [nummer], wordt gewijzigd als volgt.
ARTIKEL I
A
Aan artikel 14.4.5 wordt een volzin toegevoegd, luidende:
Artikel 19.3.4, eerste alinea, laatste twee volzinnen zijn van overeenkomstige toepassing.
B
Artikel 17, eerste gedachtestreepje, komt als volgt te luiden:
– het aanhouden van de tenuitvoerlegging van een dwangbevel bij verzet;
C
Aan artikel 19.3.4, eerste alinea, worden twee volzinnen toegevoegd, luidende:
Indien de belastingschuldige kenbaar maakt dat de beslagvrije voet onjuist is vastgesteld, maar niet
de juiste informatie verstrekt voor de goede vaststelling ervan, stelt de ontvanger hem in de
gelegenheid om binnen een redelijke termijn alsnog de juiste informatie te verstrekken. Indien de
belastingschuldige de juiste informatie binnen de door de ontvanger gestelde termijn aanlevert,
herstelt de ontvanger de beslagvrije voet met ingang van de inhouding volgend op het moment
waarop de
belastingschuldige kenbaar maakte dat de beslagvrije voet onjuist was vastgesteld.
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D
In de artikelen 25.1.5, 25.1.8, 25.7.2, 25.7.5, 26.1.5, 26.1.7, 26.1.8, 26.4.6 en 26.5.1 wordt ‘tien’
telkens vervangen door ‘veertien’.
E
Aan artikel 26.6, eerste alinea, wordt de volgende volzin toegevoegd:
Tegen het besluit van de ontvanger om geen invorderingsmaatregelen meer te treffen staat geen
administratief beroep open.
F
In artikel 73.4.2 wordt na ‘geen baten aanwezig’ ingevoegd ‘noch te verwachten’.
ARTIKEL II
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de […] dag na die van de bekendmaking [en werkt
terug tot en met 1 juli 2019].
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit leidraad invordering gemeentelijke belastingen
2e halfjaar 2019.

[gemeentenaam], [datum]
Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

TOELICHTING
Artikel I, onderdeel A en C wijzigen de artikelen 14.4.5 en 19.3.4 naar aanleiding van een
aanbeveling
van de Nationale ombudsman.1 Het komt voor dat een belastingschuldige een verzoek tot
aanpassing
van de beslagvrije voet doet en daarbij niet de juiste gegevens verstrekt. De ontvanger corrigeert de
beslagvrije voet van de belastingschuldige dan pas als de belastingschuldige de juiste informatie
aanlevert. De wijziging heeft tot gevolg dat de belastingschuldige die niet de juiste gegevens
aanlevert, deze gegevens op verzoek van de ontvanger binnen een redelijke termijn alsnog kan
verstrekken. Als de belastingschuldige dat doet, wordt zijn beslagvrije voet met terugwerkende
kracht
aangepast vanaf de eerstvolgende inhouding nadat het oorspronkelijke verzoek tot aanpassing is
gedaan. Met deze beperkte terugwerkende kracht verdwijnt het onderscheid tussen
belastingschuldigen die zich melden met de juiste informatie en belastingschuldigen die dat (om wat
voor reden dan ook) niet doen. Als de belastingschuldige naar aanleiding van het verzoek van de
1

Nationale ombudsman 31 mei 2018, rapportnummer 2018/034.
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ontvanger geen informatie aanlevert of verzuimt deze tijdig aan te leveren, blijft het huidige regime
van toepassing.
Artikel I, onderdeel B heeft tot doel de inleiding bij artikel 17 aan te sluiten bij de aanhef van artikel
17.1. Artikel 17.1 is per 1 januari 2018 aangepast, waarbij abusievelijk de inleiding van artikel 17
niet is meegenomen. Deze omissie wordt hiermee hersteld.
Artikel I, onderdeel D heeft tot doel een aantal termijnen te uniformeren die in deze leidraad staan.
Voor deze termijnen wordt aangesloten bij de termijn van twee weken die artikel 11 van de wet
noemt.
Hierbij wordt een vertaalslag gemaakt van de in de wet genoemde twee weken naar veertien
dagen.
Artikel I, onderdeel E verduidelijkt dat geen administratief beroep open staat tegen de eenzijdige
beslissing van de ontvanger om (voorlopig) geen invorderingsmaatregelen meer te nemen.
Artikel I, onderdeel F verduidelijkt dat de ontvanger ook een eventuele bate uit een door de curator
te
entameren procedure moet meenemen bij de afweging of hij een faillissementsaanvraag indient of
maatregelen treft die moeten leiden tot ontbinding van een rechtspersoon conform artikel 2:19a
BW.
Dit is in lijn met de jurisprudentie op dit gebied.2
Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijzigingen.

2

Zie bijvoorbeeld Gerechtshof Den Haag 2 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1846.
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