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Officiële uitgave van Oud-Beijerland.

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de
gemeentelijke belastingen in de gemeente Oud-Beijerland
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Oud-Beijerland 2013
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland;
gelet op
de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikelen 231,
tweede lid, onderdeel a, en derde lid en 237 van de Gemeentewet,
artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet,
artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, en
de betreffende bepalingen van de belastingverordeningen;
B E S L U I T:
vast te stellen de volgende regeling:
Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen
in de gemeente Oud-Beijerland

Artikel 1 Reikwijdte van de regeling
1.

2.

De in deze regeling opgenomen regels gelden bij de heffing en invordering van de gemeentelijke
belastingen op grond van de onderscheiden belastingverordeningen voor zover deze regels in
artikel 5 voor de betreffende gemeentelijke belasting van toepassing zijn verklaard.
Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

Artikel 2 Aangifte
1.

2.

3.

De belastingplichtige aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand
na het verstrijken van die zes maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van
een
aangiftebiljet.
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar ontstaat dan wel wijziging ondergaat,
moet de belastingplichtige binnen een maand na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan
of wijziging heeft ondergaan, bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet
bedoelde gemeenteambtenaar schriftelijk verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet.
Het formulier voor het uitnodigen tot het doen van aangifte voor de gemeentelijke belasting als
bedoeld in artikel 5, onderdeel 4, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende
bijlagen.

Artikel 3 Gereserveerd (Voorlopige aanslag)
Artikel 4 Rente
1.
2.
3.

Het percentage van de invorderingsrente is het percentage dat ingevolge artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.
Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.
In afwijking van de in het tweede lid bedoelde regeling, wordt geen invorderingsrente in rekening
gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 25,00 niet te boven gaat.

Artikel 5 Gelding
Met betrekking tot:
de onroerende-zaakbelastingen vindt artikel 4 toepassing;
1.
de roerende-zaakbelastingen vindt artikel 4 toepassing;
2.
de rioolheffing vindt artikel 4 toepassing;
3.
de hondenbelasting vinden de artikelen 2 en 4 toepassing;
4.
de leges vindt 4 toepassing;
5.
de parkeerbelastingen vindt artikel 4 toepassing;
6.
de lijkbezorgingsrechten vindt artikel 4 toepassing;
7.
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8.
9.
10.
11.
12.

de marktgelden vindt artikel 4 toepassing;
de havengelden vindt artikel 4 toepassing;
de BIZ-bijdragen vindt artikel 4 toepassing;
het eenmalig rioolaansluitrecht vindt artikel 4 toepassing;
de reclamebelasting vindt artikel 4 toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel
1.De bestaande “Regeling gemeentelijke belastingen” vastgesteld bij besluit van 3 mei 2011, wordt
met ingang van de in lid 2 geldende dag ingetrokken. Zij blijven van toepassing op situaties die zich
voor die desbetreffende datum hebben voorgedaan.
2.Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3.Deze regeling wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Oud-Beijerland
2013.
Oud-Beijerland, d.d. 11 december 2012.
het college van burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester
J.Brouwer K. Tigelaar
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Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie
Heffing en Waardebepaling
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal
Tel (0800) 0200873
Fax (0186) 57 72 75

Aangiftebiljet hondenbelasting
Naam en voorletter(s)______________________________________
Adres _________________________________________________
Postcode en woonplaats_______________________________________________
Geboortedatum____________________________________________
Aanmelden hond(en)
Hoeveel honden heeft u aangeschaft___________________________
Wanneer heeft u de hond(en) aangeschaft_______________________
Hoeveel honden houdt u op dit moment_________________________
Andere informatie welke volgens u nodig is voor het opleggen van de aanslag:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Aldus naar waarheid ingevuld d.d.____________________________________
Handtekening____________________________________________________
N.B.
Het S.V.H.W. verzorgt de oplegging van de hondenbelasting door middel van de aanslag gemeentelijke
heffingen. Het aangiftebiljet dient duidelijk ingevuld en ondertekend binnen 14 dagen teruggezonden
te worden aan de Directeur S.V.H.W., Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie
Heffing en Waardebepaling
Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal
Tel (0800) 0200873
Fax (0186) 57 72 75

Afmeldingsformulierhondenbelasting
Naam en voorletter(s)________________________________________
Adres________________________________________________
Postcode en woonplaats______________________________________
Geboortedatum_____________________________________________
Afmeldenhond(en):
Datum beëindiginghondenbezit________________________________
Redenbeëindiging__________________________________________
(bij overlijden of verkoop van de hond, indien mogelijk, graag een bewijs meesturen)
Hoeveel honden houdt u op dit moment__________________________
Nieuwe eigenaar van de hond (indien van toepassing):
Naam en voorletter(s)________________________________________
Adres ___________________________________________________
Postcode en woonplaats_______________________________________
Geboortedatum______________________________________________
Andere informatie welke volgens u nodig is voor het opleggen van de aanslag:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Aldus naar waarheid ingevuld d.d. ____________________________
Handtekening ____________________________
N.B. Het S.V.H.W. verzorgt de oplegging van de hondenbelasting door middel van de aanslag gemeentelijke heffingen. Het afmeldingsformulierdientduidelijkingevuld en ondertekendbinnen 14 dagenteruggezondentewordenaan de Directeur S.V.H.W., Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.
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