Bijlage Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2010
gemeente Koggenland

Afwijkingen / bijzonderheden Gemeente Koggenland op de model-leidraad van de VNG

Artikel 1
1.1.7 Invorderingsmaatregelen tegen grote bedrijven
Als de ontvanger invorderingsmaatregelen wil treffen die het voortbestaan van bedrijven kunnen
bedreigen, dan vraagt hij daartoe toestemming aan het College.
In de modelleidraad is opgenomen: “een bedrijf met meer dan vijftig medewerkers”.
Artikel 3
Bevoegdheden ontvanger
3.5 Faillissementsaanvraag
De ontvanger kan een faillissement kan aanvragen of een steunvordering verlenen na
toestemming van het College.
In de modelleidraad is optioneel opgenomen dat de ontvanger zelfstandig deze actie uit kan
voeren.
Artikel 7
Betaling en afboeking
De door de VNG opgenomen opties zijn overgenomen.
7.9 Mededeling afboeking betaling
De ontvanger stelt de belastingschuldige slechts schriftelijk op de hoogte van de afboeking van
een betaling als invorderingsrente in rekening is gebracht.
De hoofdregel in de modelleidraad is dat belastingschuldige bij iedere betaling op de hoogte
wordt gesteld.
Artikel 9
Betalingstermijnen
De door de VNG opgenomen opties zijn overgenomen.
Artikel 11
Aanmaning
11.3 Achterwege laten van tussentijdse vervolging en aanmaning
Tussentijdse vervolging wordt niet toegepast.
11.5 Betalingsherinnering
De ontvanger maakt gebruik van de kosteloze betalingsherinnering vóór verzending van de
aanmaning.
Artikel 14
Tenuitvoerlegging van het dwangbevel
De door de VNG opgenomen opties zijn overgenomen.
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Artikel 25
Uitstel van betaling
25.1.3 Redenen afwijzing verzoek om uitstel
De door de VNG opgenomen opties zijn overgenomen, met dien verstande dat bij onderdeel j
de belastingsoort “leges” wordt uitgezonderd voor uitstel van betaling.
25.2.2. Bezwaarschrift geldt als verzoek om uitstel; beroepschrift niet
Alleen op verzoek wordt uitstel van betaling verleend voor maximaal het betwiste gedeelte van
de aanslag.
25.3 Uitstel in verband met een te verwachten uit te betalen bedrag
De door de VNG opgenomen opties (25.3.1 t/m 25.3.4) zijn overgenomen.
25.5.1 Duur betalingsregeling particulieren
De tekst over een betalingsregeling langer dan 12 maanden (= ambtshalve verzoek
kwijtschelding) wordt niet overgenomen.
De maximale duur van een betalingsregeling wordt gesteld op 6 maanden, onder de
voorwaarde van deelname aan de automatische incasso-regeling.
25.6.1 Duur betalingsregeling ondernemers
De maximale duur van een betalingsregeling wordt gesteld op 6 maanden, onder de
voorwaarde van zekerheidstelling door belastingschuldige.
Artikel 26
Kwijtschelding van belastingen
26.1.5 Toewijzing van het verzoek om kwijtschelding onder voorwaarden
Een verzoek wordt slechts in behandeling genomen na voldoening van de verwijtbare
invorderingskosten
26.3.5 Ten minste dubbele percentage en saneringsakkoord
De ontvanger vraagt een dubbel percentage bij een saneringsakkoord.
Artikel 28 t/m artikel 31a
Invorderingsrente
28.8 Drempelbedrag
De opgenomen optie (drempelbedrag in rekening te brengen rente) wordt uitgebreid naar
“€ 23,00 of minder bij iedere betaling”.
Artikel 75
Kosten van vervolging
De door de VNG opgenomen opties zijn overgenomen.
75.10 Geen kwijtschelding van vervolgingskosten
De gemeente verleent geen kwijtschelding voor verwijtbare invorderingskosten. Hierbij wordt
verwezen naar 26.1.5 (kwijtschelding onder voorwaarden).
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