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Inleiding
Vanaf de oprichting van de BWB hanteert de BWB voor de combi-aanslagen twee betaaltermijnen
van in totaal drie maanden. Voor de bedrijfsvoering van de BWB is het gelet op de kohierplanning,
het invorderingsproces en de vakantieperiode van de burgers beter/efficiënter om één betaaltermijn
van twee maanden te gaan hanteren met ingang van 1 januari 2018. Met ingang van 1 januari 2018
wordt/is in de door de BWB aangeleverde concept belastingverordeningen aan de deelnemers
standaard één betaaltermijn opgenomen en wel betaling uiterlijk op de laatste dag van de tweede
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. In deze notitie worden de redenen voor de
aanpassing van de betaaltermijnen in de belastingverordeningen 2018 toegelicht.
Toelichting
De BWB hanteert tot en met 2017 standaard twee betaaltermijnen in de belastingverordeningen.
Een termijn vervalt een maand na die van de dagtekening en de volgende termijn vervalt twee
maanden na de vervaldag van de eerste termijn. In totaal drie maanden om te betalen indien geen
automatische incasso wordt verleend. Ingeval automatische incasso wordt verleend gelden 10
betalingstermijnen van een maand. Ook een voorlopige aanslag kent afwijkende betaaltermijnen
namelijk zoveel maanden als er na dagtekening nog in het jaar overblijven. De betaaltermijnen van
de automatische incasso, de voorlopige aanslagen en van de aanslagen hoger dan € 10.000 euro
worden niet gewijzigd.
Voordelen één betaaltermijn van twee maanden.
1. Betere aansluiting invorderingsproces met kohierplanning
De BWB kent standaard een kohierplanning in een jaar. Doel is binnen een jaar de invordering van
e
de 1 combi-aanslagoplegging inclusief WOZ beschikkingen af te ronden van de aanslagen die in
dat jaar zijn opgelegd. Ingeval van automatische incasso is de afronding van het
invorderingsproces in het jaar gegarandeerd, uitzonderingen daargelaten. Indien geen
automatische incasso wordt verleend en de standaard betaaltermijnen van toepassing zijn geldt dat
de eerste termijn vervalt eind maart en de tweede termijn eind mei. Vervolgens kan bij uitblijven van
betaling de dwanginvordering worden opgestart door het sturen van een aanmaning, een
dwangbevel per post, een hernieuwd bevel tot betaling en tenslotte de tenuitvoerlegging van het
dwangbevel. In de vakantieperiode, de tijd dat de burger geacht wordt met vakantie te zijn, worden
geen (dwang) invorderingsactiviteiten meer opgestart. Dat is een periode van zes weken
(juli/augustus). Een burger die met vakantie is kan niet binnen 14 dagen na de aanmaning of
binnen twee dagen na het dwangbevel betalen. Een vakantiestop is in die zin goed voor het imago
van de BWB. Bij een betalingstermijn van twee maanden is de afronding van de dwanginvordering

tot en met het dwangbevel voor de vakantie mogelijk. De burger kan ook zijn betaling nog doen
voor zijn vakantie.
Later in het jaar kan het invorderingsproces zich richten op de (dwang)invordering van de later in
het opgelegde, kleinere aanslagkohieren waaronder de waterschap kohieren opgelegd in nietdeelnemers gebied.
2. De totale gelden worden eerder ontvangen.
Een betalingstermijn van twee maanden zal inhouden dat ook de deelnemers een maand eerder de
totale gelden gaan ontvangen indien geen automatische incasso wordt verleend.
3. Meer machtigingen voor automatische incasso?
Een mogelijk voordeel kan zijn dat meer gebruik wordt gemaakt van de automatische
incassoregeling. Gemiddeld maken nu 64% van de belastingplichtigen gebruik van de mogelijkheid
van automatische incasso. Of de aanpassing van twee betaaltermijnen naar een betaaltermijn
echter leidt tot meer automatische incasso is afwachten.
Mogelijk nadeel één betaaltermijn van twee maanden.
Voor een deel van de belastingplichtigen betekent de aanpassing dat de totale aanslag een maand
eerder dan in 2017 geheel moet zijn voldaan. Daartegenover staat dat de eerste betaling van de
helft van de aanslag een maand later moet zijn voldaan.
Belastingplichtigen hebben echter, indien de totale aanslag het bedrag van € 10.000 niet te boven
gaat, altijd de keus om over te gaan tot het verlenen van automatische incasso met de 10
betaaltermijnen van een maand.
Geharmoniseerde verordeningen
De BWB gaat ervan uit dat alle deelnemers overeenkomstig de aangeleverde concept
verordeningen 2018 met de aangepaste betalingstermijn gaan besluiten. Voor de aanpassing zijn
goede redenen en harmonisatie van de verordeningen van de deelnemers is en blijft het
uitgangspunt. Voor het combineren van de aanslagen van de gemeentelijke deelnemers met de
aanslagen van het waterschap zijn gelijkluidende betaaltermijnen een voorwaarde.
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Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant;
gelezen:
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;
gelet op:
besluit:
1. in te stemmen met de redenen voor de aanpassing van de standaard betaaltermijnen van
de BWB in de concept belastingverordeningen 2018;
2. en deze beweegredenen tot wijziging van de betaaltermijnen te onderschrijven.
Aldus vastgesteld op 27 oktober 2017
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,

de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

drs. Th.J.J.M. Schots

