Bijlage: wijziging Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 2e halfjaar 2010
Artikel I
A
In de titel, in artikel 1 en in artikel 1.1 wordt “Leidraad invordering gemeentelijke belastingen
2008” steeds vervangen door: Leidraad invordering gemeentelijke belastingen.
B
In artikel 25.5.7, tweede volzin, wordt “in redelijkheid niet bestreden worden” vervangen door:
niet in redelijkheid kunnen worden betaald.
C
In artikel 25.6.1, eerste volzin, wordt “zo’n” vervangen door: zo.
D
In artikel 26.2.12, zevende volzin, wordt na “groot € 50 en” ingevoegd: met.
E
In artikel 26.2.19, eerste en enige volzin, worden “€ 43” en “€ 80” vervangen door: € 44
onderscheidenlijk € 81.
F
Artikel 49.5 wordt gewijzigd als volgt.
1. In de eerste en zesde volzin wordt “vijfde lid” vervangen door: zesde lid.
2. In de zevende volzin wordt “hebbend” vervangen door: hebben
G
Artikel 73.2.2 wordt gewijzigd als volgt.
1. Na de eerste volzin worden twee volzinnen ingevoegd, luidende: Met betrekking tot te
betalen belastingaanslagen die betrekking hebben op de periode waarin de wettelijke
schuldsaneringsregeling van toepassing was en die zijn vastgesteld na beëindiging (met
schone lei) van die regeling, zal de ontvanger in beginsel afzien van invordering. Daarbij
geldt dat aannemelijk moet zijn dat:
- de bewindvoerder de aan de betreffende aanslag voorafgaande voorlopige
aanslagen voldoende op juistheid heeft getoetst; en
- over de resultaten van die toetsing in voorkomend geval tijdig contact heeft
opgenomen met de gemeente.
2. Na de tweede volzin (oud) worden drie volzinnen ingevoegd, luidende: Met betrekking tot
belastingteruggaven die betrekking hebben op de periode voor de beëindiging (met schone
lei) van de wettelijke schuldsaneringsregeling en die worden vastgesteld na beëindiging van
die regeling, geldt het volgende. Teruggaven (na mogelijke verrekening met openstaande
schulden) van minder dan 500,-- worden uitbetaald aan de belastingschuldige zelf. Indien de
belastingteruggave (na mogelijke verrekening met openstaande schulden) € 500,-- of meer
bedraagt, zal de ontvanger contact opnemen met de gewezen bewindvoerder om met hem
te overleggen of de vereffening moet worden heropend.
H
Artikel 73.5.1 wordt gewijzigd als volgt.
1. In de eerste volzin wordt “32” vervangen door: 36.
2. In de eerste volzin, in de opsomming onder a, wordt “Nederlandse Vereniging van
Volkskrediet” vervangen door: Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
3. In de eerste volzin, in de opsomming onder b, wordt “Nederlandse Vereniging voor
Volkskrediet” vervangen door: Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
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4. In de eerste volzin, onder a, wordt “wordt voortgezet” telkens vervangen door: tot stand is
gekomen.
5. In de derde volzin wordt “zal worden voortgezet” vervangen door: tot stand is gekomen.
Het uitstel vangt aan met ingang van de datum van de schuldregelingsovereenkomst. Na
totstandkoming van een schuldregelingsovereenkomst onderzoekt de schuldhulpverlener of
een schuldregeling met de schuldeisers tot stand kan worden gebracht. De
schuldhulpverlener rondt dit onderzoek af binnen 120 dagen, gerekend vanaf de datum van
de schuldregelingsovereenkomst. Wanneer de schuldregeling met de schuldeisers tot stand
is gebracht, wordt de schuldregelingsovereenkomst voortgezet; de schuldhulpverlener stelt
de schuldeisers daarvan schriftelijk op de hoogte. Slaagt de schuldhulpverlener niet in het tot
stand brengen van de schuldregeling, wordt de schuldregelingsovereenkomst beëindigd.
I
Artikel 73.5.2 wordt gewijzigd als volgt.
1. De eerste volzin wordt vervangen door: Een schuldhulpverleningstraject vangt in het
algemeen aan met een stabilisatie-overeenkomst tussen de schuldenaar en de
schuldhulpverlener als bedoeld in artikel 73.5.1, onder b. Voor de toepassing van dit artikel
wordt met een stabilisatie-overeenkomst gelijkgesteld een schriftelijke mededeling van de
schuldhulpverlener inhoudend dat hij activiteiten ontplooit die erop gericht zijn de financiële
situatie van de schuldenaar op korte termijn te stabiliseren.
Vanaf de ontvangst van een afschrift van de stabilisatie-overeenkomst neemt de ontvanger
gedurende 120 dagen geen dwanginvorderingsmaatregelen.
2. In de vierde volzin (oud) wordt “vier maanden” vervangen door: 120 dagen.
3. De vijfde tot en met de zevende volzin (oud) vervallen.
J
Artikel 73.5.3, eerste volzin, komt te luiden: Eventuele gelegde beslagen vervallen zodra een
schuldregeling tussen de schuldenaar en diens schuldeisers tot stand is gekomen ( en de
schuldregelingsovereenkomst dus wordt voortgezet).
K
Artikel 73.5.4 wordt gewijzigd als volgt.
1. In de eerste volzin wordt “overeenkomst tot voortzetting van de schuldregeling” vervangen
door: schuldregelingsovereenkomst.
2. In de tweede volzin wordt “afschrift van de stabilisatie-overeenkomst is ontvangen”
vervangen door: verzoek van de schuldhulpverlener om een gespecificeerde schriftelijke
opgave van de openstaande vorderingen is ontvangen.
L
Artikel 73.5.5, eerste volzin, komt te luiden als volgt.
De ontvanger trekt het uitstel in als:
- hij niet uiterlijk binnen 120 dagen na de dagtekening van de
schuldregelingsovereenkomst door de schuldhulpverlener schriftelijk is geïnformeerd
dat de schuldregelingsovereenkomst wordt voortgezet;
- de schuldenaar nieuw opkomende belastingschulden die (materieel) betrekking
hebben op belasting verschuldigd na de dag waarop het verzoek van de
schuldhulpverlener om een gespecificeerde schriftelijke opgave van de openstaande
vorderingen is ontvangen, onbetaald laat;
- de schuldenaar zijn lopende fiscale verplichtingen niet nakomt;
- de schuldenaar zijn schuldeisers tracht te benadelen;
- de schuldregelingsovereenkomst wordt beëindigd, anders dan in de zin van art.
73.5.6.
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M
Het opschrift van artikel 80 komt te luiden: Invordering, Awb en het moment van vaststelling
van (naheffings)aanslagen.
N
Aan artikel 80 wordt na “Awb” toegevoegd: en het moment van vaststelling van
(naheffings)aanslagen.
O
Na artikel 80.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
80.2. Moment van vaststelling van (naheffings)aanslagen
Het overgangsrecht met betrekking tot Afdeling 4.4.1 van de Awb (Vaststelling en inhoud van
de verplichting tot betaling) bepaalt kort gezegd het volgende. Op een betalingsverplichting
die is vastgesteld of ontstaan voor 1 juli 2009 geldt het recht van voor die datum. Voor
betalingsverplichtingen van na 1 juli 2009 geldt de genoemde afdeling 4.4.1. Bij
aanslagbelastingen geldt als moment van vaststelling de datum van dagtekening van de
aanslag. Bij aangiftebelastingen wordt voor het moment van vaststelling aangesloten bij de
dagtekening van de naheffingsaanslag.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012 en werkt terug tot en met 1 juli
2010, met dien verstande dat:
1. Artikel I, onderdeel F terugwerkt tot en met 1 januari 2010;
2. Artikel I, onderdelen M, N en O terugwerken tot en met 1 juli 2009.
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