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Geachte raad- en burgerleden,
Vorig jaar heeft de raad de wens uitgesproken om de mogelijkheid van gespreide betalingen van
de gemeentelijke belastingen voor alle inwoners, bedrijven, organisaties etc. mogelijk te maken. In
2016 is besloten om de grens op te hogen van € 3.000 naar € 5.000, nu dus de wens om deze
grens los te laten. Op dit moment kunnen aanslagen tot € 5.000 in 10 termijnen worden betaald en
daarboven in maximaal 2 termijnen (middels automatische incasso).
Dit verzoek is ingediend bij de BSOB en het Algemeen Bestuur heeft op 29 maart jl. besloten de
grens van € 5.000 te handhaven.
De afwegingen die gemaakt zijn om tot dit besluit te komen zijn:
Argumenten voor:
1. Uit een in 2016 uitgevoerde analyse van het betalingsgedrag is gebleken dat het
betalingsgedrag voor betalingen via automatische incasso beter is.
2. Het gebruik van automatische incasso leidt tot een efficiënter werkproces.
3. Het bieden van de mogelijkheid om te kiezen voor automatische incasso is klantgericht.
Argumenten tegen:
1. Het risico dat een aanslag niet wordt betaald wordt hoger, omdat de betaling verder kan
worden gespreid. Bedrijven die in betalingsproblemen zitten kunnen meer gespreid betalen,
waardoor het risico toeneemt dat ze voor de laatste betalingstermijn failliet gaan.
2. Aanslagbedragen zullen later worden geïncasseerd, hierdoor kunnen de deelnemers pas
later beschikken over een gedeelte van de belastingopbrengsten. De financiële gevolgen
verschillen per deelnemer. In bijlage 1 wordt dit per deelnemer inzichtelijk gemaakt op
basis van het combikohier van februari 2017. Aangezien er voor het waterschap nog
meerdere grote kohieren worden verstuurd is voor het waterschap voor de beeldvorming
ook het tweede kohier weergegeven.
3. Er wordt later gestart met dwanginvordering.
4. Hoewel de rente momenteel laag staat leidt het tot rentederving doordat de inkomsten
later binnen komen. De rentederving is afhankelijk van het huidige rentepercentage en de
termijn dat later wordt betaald. Gelet op de lage rentestand zal er op dit moment weinig
rentederving zijn.
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5. In het verleden is gekozen om alle particulieren voor betalingen via automatische incasso
in aanmerking te laten komen. Met de grens van automatische incasso is hieraan voldaan.
Door bedrijven ook via automatische incasso te laten betalen wordt deelgenomen aan het
ondernemersrisico.
6. Elke grens is arbitrair. De grens om particulieren wel via automatische incasso te laten
betalen en bedrijven niet is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel.
7. Bij een verhoging van de grens voor automatische incasso zullen de invorderingskosten
terug lopen. Deze invorderingskosten zijn in de begroting van BSOB opgenomen als
opbrengsten. Als deze invorderingskosten terug lopen, heeft dit gevolgen voor de hoogte
van de bijdrage die de deelnemers aan BSOB betalen. Deze bijdrage als gevolg hiervan
toenemen. Daar staat wel tegenover dat een efficiënter werkproces kan leiden tot een
lagere bijdrage. Of de daadwerkelijke bijdrage aan BSOB verandert valt nog te bezien,
omdat niet duidelijk is hoeveel klanten van deze mogelijkheid gebruik gaan maken.
Het BSOB geeft aan dat het streven is om het aantal automatische incasso’s te verhogen.
Dit draagt niet alleen bij aan efficiëntere werkprocessen maar zorgt ook voor een meer constant
betalingsgedrag en daardoor betere beheersing van de liquiditeiten. Op dit moment betaalt
ongeveer 45% van alle belastingplichtigen middels automatische incasso, het streven is om dit
betaalgemak binnen afzienbare termijn te verhogen naar 75%.
Mocht door het handhaven van de grens op € 5.000 een financieel probleem ontstaan kan in
overleg met de BSOB gekomen worden tot een betalingsregeling. Dit “vangnet” sluit aan op de
omstandigheden en mogelijkheden en is per definitie een maatwerk oplossing.
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