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Beleidsregels belastingen Opsterland 2013
Beleidsregels Belastingen Opsterland 2013
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland,
gelet op het feit dat er met betrekking tot de toepassing van
• de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Opsterland;
• de verordening onroerende-zaakbelastingen Opsterland;
• de verordening rioolheffing Opsterland;
• de verordening lijkbezorgingsrechten Opsterland;
• de legesverordening Opsterland;
• de verordening brandweerrechten Opsterland en
• de verordening toeristenbelasting Opsterland
nader beleid wordt geformuleerd;
besluit vast te stellen de volgende:
Beleidsregels Belastingen Opsterland 2013

A. Voorkeursvolgorde voor het aanwijzen van een belastingplichtige
1.

2.

3.

Indien meer personen belastingplichtig zijn voor één belastingobject (onroerende zaak of perceel)
wordt de aanslag in principe ten name gesteld van de persoon die op grond van de gegevens uit
de gemeentelijke basisadministratie (GBA) op de toepasselijke peildatum ingeschreven staat op
het toepasselijke adres.
Van bovenstaande regel wordt afgeweken als uit enige andere informatiebronnen blijkt dat er
sprake is van eerder of later feitelijk gebruik van het belastingobject. Voorbeelden van andere
informatiebronnen zijn andere gemeentelijke bestanden, het Kadaster, de Kamer van Koophandel,
controle ter plaatse of akten, contracten en vergelijkbare stukken met bewijskracht.
Indien de in lid 2 genoemde bronnen geen eenduidig beeld geven, gelden de meest actuele modelbeleidsregels voor het aanwijzen van de belanghebbende of belastingplichtige van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG).

B. Aanwijzing belastingplichtige bij maatschappen / v.o.f.'s
In het geval van maatschappen/v.o.f.'s wordt de maat of firmant (natuurlijke persoon) aangewezen die
op grond van de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) op de toepasselijke peildatum
ingeschreven staat op het toepasselijke adres. Het bepaalde onder A lid 2 en lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

C. Kostenvergoeding bij bezwaar en beroep
Bij vergoeding van de kosten van rechtsbijstand wordt de meest actuele Handleiding kostenvergoeding
bezwaarfase en beroepsfase van de VNG gehanteerd.

D. Hardheidsclausule bij variabele deel afvalstoffenheffing
Van de hardheidsclausule, in de zin van artikel 63 Algemene wet op de Rijksbelastingen (Awr), wordt
gebruik gemaakt indien de belastingplichtige op grond van bijzondere, persoonlijke (medische) redenen
extra afval produceert zonder dat daarbij sprake is van enige invloed of beslissingsvrijheid in het ontstaan
van het soort en het volume van het afval. Indien gebruik wordt gemaakt van de hardheidsclausule
wordt de aanslag afvalstoffenheffing verminderd met een bedrag van € 45,- per jaar.

Citeertitel en inwerkingtreding
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2.
3.
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De “Beleidsregels Belastingen Opsterland 2007", vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december
2006, worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat zij van toepassing
blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2013.
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels Belastingen Opsterland 2013".
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Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012.
De secretaris, De voorzitter,

Koen van Veen Francisca Ravestein
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