
M Gemeente
Midden-Delfland
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Het college van de gemeente Midden-Delfland;

overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is nadere 
regels vast te stellen voor de automatische incasso van de gemeentelijke heffingen;

gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, de Gemeentewet, de 
Invorderingswet 1990 en de belastingverordeningen van de gemeente Midden-Delfland;

BESLUIT:

Vast te stellen:

Het reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen en heffingen Midden- 
Delfland 2020
(Incassoreglement Midden-Delfland 2020)

Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
Incassant: gemeente Midden-Delfland.
Belastingschuldige: natuurlijk of rechtspersoon, die is aangeslagen in één of meerdere belastingen of 
heffingen van de gemeente Midden-Delfland.
Formele belastingschuld: het totale bedrag dat verschuldigd is aan belastingen en heffingen die op 
één aanslagbiljet zijn vermeld.
Automatische incasso: het automatisch incasseren van een termijnbedrag, ten laste van de rekening 
van de belastingschuldige, ten gunste van de rekening van de gemeente Midden-Delfland.
Groene kaart: de kaart waarmee de belastingschuldige de gemeente Midden-Delfland machtigt om 
gemeentelijke belastingen en heffingen in maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.
Rode kaart: de kaart waarmee een belastingschuldige de machtiging voor automatische incasso 
intrekt.
DigiD: digitale identiteit, met DigiD kan men op de website van de gemeente Midden-Delfland digitaal 
een machtiging geven voor automatische incasso, een rekeningnummer wijzigen of de machtiging 
intrekken.
Vermindering/ontheffing: een verlaging van de formele belastingschuld.
Aanslag: een aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen.
Aanslagbiljet: een biljet waarop één of meer aanslagen gemeentelijke belastingen of heffingen kunnen 
staan.
Afschrijvingstijdvak: de periode verdeeld in maandtermijnen die begint op de dag waarop de eerste 
termijn wordt afgeschreven en eindigt op de dag dat de laatste termijn wordt afgeschreven.
Vervaldag: de laatste dag van een termijn.

Artikel 2 Doel automatische incasso
De automatische incasso heeft tot doel het geven van de mogelijkheid om de formele belastingschuld 
van de belastingschuldige te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te 
incasseren.

Artikel 3 Toepassingsbereik
Een machtiging tot automatische incasso kan alleen worden verleend voor de volgende gemeentelijke 
belastingen en heffingen: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht, en 
rioolheffing.

Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso
1. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van de belasting

schuldige ingeval het totaalbedrag van één of meerdere aanslagen verenigd op één aanslagbiljet 
minder is dan C 5.000,00.



2. De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren als er gegronde redenen 
aanwezig zijn om aan te nemen dat deze het regelmatige verloop van de termijnbetaling(en) 
belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Aanmelding
Aanmelding voor de automatische incasso kan op de volgende wijzen:

* door een volledig ingevulde en ondertekende groene kaart of een schríftelijke machtiging toe 
te sturen of af te geven aan de gemeente Midden-Delfland;

» door middel van DigiD via de website van de gemeente Midden-Delfland 
(www.middendelfland.nl).

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging
Met de machtiging tot automatische incasso wordt toestemming verleend om de belastingaanslagen 
van de opgegeven rekening te incasseren. Dit geldt tot wederopzegging.
De machtiging tot automatische incasso is ook van toepassing op daarvoor in aanmerking komende 
aanslagbiljetten, die na aanmelding voor de automatische incasso aan de belastingschuldige worden 
opgelegd.

Artikel 7 Berekening termijnbedrag
1. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen.
2. Elk automatisch te incasseren aanslagbiljet wordt separaat geïncasseerd.
3. Indien de machtiging als bedoeld in artikel 5 is ontvangen na oplegging van de aanslag, dan wordt 

het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen dat na 
verwerking van de machtiging nog overblijft.

4. Indien een termijnbedrag niet kan worden geïncasseerd, hieronder wordt ook verstaan een 
opdracht tot terugstorting van een belastingschuldige zelf, wordt het betreffende termijnbedrag 
tegelijk met de volgende termijn geïncasseerd.

5. Indien het afschrijvingstijdvak is verstreken en er staat als gevolg van een mislukte incassopoging 
nog een bedrag open, dan dient belastingschuldige zelf zorg te dragen voor betaling van dit 
bedrag.

6. Indien er tijdens de incassoperiode naar aanleiding van een gegrond bezwaarschrift, verzoek om 
ontheffing, een toegekend verzoek om kwijtschelding of ambtshalve vermindering, een 
belastingaanslag wordt verminderd, resulteert dit niet in een verlaging van het termijnbedrag. Het 
termijnbedrag blijft gehandhaafd met dien verstande dat een vermindering of ontheffing 
verrekend wordt met de laatste termijn(en).

7. Het beëindigen van een verleend uitstel van betaling resulteert niet in een aanpassing van het 
termijnbedrag. De termijn(en) waarover het uitstel is verleend, worden tegelijk met de termijn 
volgend op het opheffen van het uitstel geïncasseerd.

Artikel 8 Tijdstip van afschrijving
1. De eerste termijnincasso zal plaatsvinden een maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk 

van de volgende termijnen telkens een maand later.
2. Het aantal incassotermijnen is gelijk aan het aantal maanden dat resteert in het kalenderjaar, 

doch bestaat uit minimaal één termijn en maximaal negen termijnen.
3. In afwijking van artikel 8, lid 2 bestaat voor een aanslagbiljet met een dagtekening in de laatste 

maand van een kalenderjaar de incasso uit één termijn welke geïncasseerd wordt in de eerste 
maand van het volgend kalenderjaar.

4. De incasso vindt plaats omstreeks de vervaldagen zoals vermeld op het aanslagbiljet. De 
incassant zal het termijnbedrag automatisch incasseren op of om de laatste werkdag van de 
maand doch niet eerder dan in de laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week 
in de eerstvolgende maand.

5. Individuele afspraken over het tijdstip van incasseren worden niet gemaakt.

Artikel 9 Terugboeking geïncasseerd bedrag
Als de belastingschuldige het niet eens is met een geïncasseerd termijnbedrag, dan kan de 
belastingschuldige binnen acht weken na de incassodatum zijn bankinstelling opdracht geven het 
termijnbedrag op de rekening terug te boeken, waarmee de incasso van het termijnbedrag teniet 
wordt gedaan.



Artikel 10 Opschorting van de automatische incasso
1. Bij een verzoek om kwijtschelding wordt de automatische incasso alleen opgeschort in overleg met 

de invorderingsambtenaar van de gemeente Midden-Delfland.
2. Bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift wordt de automatische incasso alleen 

opgeschort wanneer bij indiening verzocht wordt om uitstel van betaling.
3. Zodra op het kwijtscheldingsverzoek of bezwaar- of beroepschrift is beslist, worden de termijn(en) 

waarover het uitstel is verleend, tegelijk met de termijn volgend op de datum van beslissing 
geïncasseerd.

4. Indien het afschrijvingstijdvak (de termijnen van incasso) zijn verstreken en er staat als gevolg 
van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift nog een bedrag open, dan dient 
belastingschuldige zelfzorg te dragen voor betaling van dit bedrag.

Artikel 11 Verrekening/betaling buiten de automatische incasso om
Verrekening door de incassant of betalingen buiten de automatische incasso om worden verwerkt op 
de oudste nog openstaande aanslag(en), tenzij de belastingschuldige anders aangeeft.

Artikel 12 Ontbindende voorwaarden
De automatische incasso wordt beëindigd:
1. Indien de pogingen tot automatische incasso binnen een afschrijvingstijdvak drie maal niet slagen 

often onrechte worden gestorneerd of teruggeboekt.
2. Indien na de eerste poging blijkt dat een volgende incasso op voorhand onmogelijk is, hieronder 

wordt onder meer begrepen de situatie dat een verstrekte machtiging een niet-bestaand 
rekeningnummer betreft, er sprake is van een geblokkeerd rekeningnummer of een beëindigd 
rekeningnummer.

3. Indien de belastingplichtige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement 
is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken.

4. Indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de 
incasso zouden belemmeren.

Artikel 13 Beëindiging van de incasso-overeenkomst door belastingschuldige
De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden stopgezet door de 
machtiging in te trekken. Dit is mogelijk:

» door een volledig ingevulde en ondertekende rode kaart of een schríftelijke machtiging toe te 
sturen of af te geven aan de gemeente Midden-Delfland;

» door middel van DigiD via de website van de gemeente Midden-Delfland.

Artikel 14 Gevolgen beëindiging automatische incasso
Als de automatische incasso door de belastingschuldige dan wel door de incassant wordt beëindigd, 
worden de vervaltermijnen die van toepassing zijn bij het niet deelnemen aan automatische incasso 
weer van kracht. Ingeval de op het desbetreffende aanslagbiljet vermelde laatste vervaldag inmiddels 
is verstreken, dient de belastingschuldige het restantbedrag direct te voldoen. Voldoet de 
belastingschuldige niet aan deze verplichting, dan kunnen zonder waarschuwing vooraf de nodige 
wettelijke invorderingsmaatregelen worden getroffen. De kosten van deze invorderingsmaatregelen 
komen voor rekening van de belastingschuldige.

Artikel 15 Overlijden
1. Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.
2. De erven kunnen de automatische incasso beëindigen door schríftelijke intrekking van de 

machtiging aan de gemeente Midden-Delfland.

Artikel 16 Echtscheiding
1. Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige 

beëindigt de automatische incasso niet.
2. Als door echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige 

niet meer kan worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is 
afgegeven, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk een rekeningnummer door te 
geven waarvan het bedrag wel kan worden afgeschreven.



Artikel 17 Verhuizing
Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 18 Wijziging rekeningnummer
Als het niet mogelijk of gewenst is dat de automatische incasso plaatsvindt van het rekeningnummer 
waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige incassant schríftelijk of digitaal 
(via DigiD) zo spoedig mogelijk een machtiging af te geven voor een rekeningnummer, waarvan het 
bedrag wel kan worden afgeschreven.

Artikel 19 Verantwoordelijkheid
Belastingschuldige blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van de automatische 
incasso.

Artikel 20 Slotbepalingen
1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
2. 'Het incassoreglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Midden-Delflanď van 

4 januari 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum.
3. 'Het incassoreglement automatische incasso gemeentelijke belastingen Midden-Delflanď van

4 januari 2011 blijft van toepassing op feiten die zich voor 1 januari 2020 hebben voorgedaan.
4. Dit reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente 

Midden-Delfland kan worden aangehaald als 'Incassoreglement Midden-Delfland 2020'.

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019.

Burgemeester en wethouders van MiddeŕPĎelflandJļ 
de^secretariş,/ ,de buŗgemeëstėr,

fj

RodenbuArnoud


