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Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 juli 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke
belastingen van 4 november 2014;

besluit:
De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen, besluit van 29 juni 2010 met nummer
BWV10.0314, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 maart 2014 met nummer BWV14.0097,
wordt gewijzigd als volgt.

ARTIKEL I

A
In de laatste alinea van artikel 1.1.5 wordt ‘Belastingdienst’ vervangen door: gemeente.

B
In artikel 7.1 wordt na het eerste gedachtestreepje een gedachtestreepje ingevoegd, luidende:

-

Bij betaling door middel van storting van contant geld of door middel van
storting met een pinpas, geldt als tijdstip van betaling de eerste werkdag
volgend op de dag van de storting of pin-transactie.

C
Artikel 7a.2, tweede alinea, komt te luiden:
Hernieuwde uitbetaling vindt direct plaats als de belastingschuldige aantoont dat:
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-

hij tijdig vóór de uitbetaling bij de ontvanger heeft aangegeven dat de
uitbetaling niet meer op de desbetreffende rekening moet geschieden, en

-

hij niet over het uitbetaalde bedrag kan beschikken omdat de
bankinstelling heeft aangegeven dat de rekening waarop de uitbetaling
heeft plaatsvonden, geblokkeerd is.

D
Artikel 19.2.1, laatste alinea, vervalt.

E
In artikel 19.3.3a komt de tweede volzin te luiden:
Dit betekent dat de uitbetaling van het vakantiegeld niet van invloed is op de berekende
beslagvrije voet.

F
In artikel 25.2.7a wordt in de tweede volzin de zinsnede “Bij een herbeoordeling van het
verzoek” vervangen door “Hierbij” en wordt na de tweede volzin een volzin ingevoegd, luidende:

Voor de beoordeling of hij zekerheid verlangt voor de bestreden belastingschuld, past de
ontvanger de in artikel 25.2.5 van deze leidraad opgenomen voorwaarden toe.

G
In artikel 25.6.2A wordt “In bijzondere omstandigheden” vervangen door: Als een ondernemer
door een oorzaak die buiten zijn invloed ligt in tijdelijke liquiditeitsproblemen is gekomen,.

H
In artikel 27.7 wordt “om in te vorderen” vervangen door: om een belastingschuld in te vorderen.
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ARTIKEL II

A
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en
werkt terug tot en met 1 juli 2014.

B
Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2 e
halfjaar 2014.

Houten, 21 oktober 2014

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

H.S. den Bieman

W. M. de Jong
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