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onderwerp 

Grenzen automatische incasso bij maximum aantal termijnen (acht) 
 

Algemeen 

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 11 juni jl. is  namens de heer Kastelein aandacht 

gevraagd voor de begrenzing van de aanslagbedragen waarbinnen gebruik mag worden gemaakt van 

het maximale aantal betalingstermijnen (acht) bij afgifte van een machtiging tot automatische incasso. 

Momenteel mogen alleen belastingaanslagen met een bedrag tussen € 75 (ondergrens) en € 5.000 

(bovengrens) via automatische incasso in maximaal acht termijnen worden voldaan.De overige 

aanslagen kunnen in maximaal twee termijnen automatisch worden geïncasseerd. 

Al voor de oprichting van de BSGR bestond bij een aantal van de gemeentelijke deelnemers aan de 

BSGR de mogelijkheid om een belastingaanslag via automatische incasso in meer dan drie (destijds 

het maximum mogelijke aantal betalingstermijnen bij Rijnland) te laten betalen (soms zelfs in 10 

termijnen). Daarbij was overigens ook sprake van een financiële  bandbreedte van de 

aanslagbedragen die daaronder konden vallen.                                                                                       

De reden dat Rijnland deze mogelijkheid niet beschikbaar stelde, had te maken met het feit dat zij bij 

latere ontvangst van gelden te maken kregen met renteverlies en eventueel additioneel zou moeten 

lenen (inkomsten uit heffingen zijn de enige inkomstenbron voor de waterschappen).  

Bij de oprichting van de BSGR is hier tussen de gemeenten en Rijnland een compromis 

overeengekomen. Daarbij is het maximale aantal betalingstermijnen op acht gesteld en de grenzen van 

het bedrag van de belastingaanslagen die daarvan gebruik mochten maken vastgesteld tussen € 75 en 

€ 5.000 (Nb. het maximum bedrag lag bij sommige gemeenten lager,maar is naar boven bijgesteld in 

verband met de combinatie van de gemeentelijke en de waterschapsheffingen op één aanslagbiljet) 

Deze grenzen zijn sinds 2011 ongewijzigd gebleven, terwijl de tarieven in de afgelopen jaren wel 

gestaag zijn gestegen. Vraag is dan ook of de begrenzing qua maximum bedrag niet voor een 

herziening in aanmerking zouden moeten komen. Er bestaat namelijk een gerede kans dat culturele en  

sociaal maatschappelijke instellingen die in het verleden nog wel gebruik konden maken van een 

maximale aantal betalingstermijnen (acht) dit nu niet meer standaard kunnen en in dat geval ieder keer 

afzonderlijk een betalingsfregeling zouden moeten treffen. Dat is een situatie die als niet wenselijk 

wordt beschouwd, zeker bezien in het licht van de huidige omstandigheden. 

Geïnventariseerd is in hoeverre de BSGR ten aanzien van de automatische incasso in de pas loopt in 

vergelijking met andere belastingsamenwerkingsverbanden in den lande. In onderstaand schema de 

resultante van een rondgang bij de diverse andere belastingsamenwerkingsverbanden. 
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Organisatie ondergrens bovengrens Opmerking 

RBG  € 5.000 Mimimum termijnbedrag € 15,-

/maximaal 10 termijnen 

BghU € 100 geen 10 termijnen 

BWB € 100 € 10.000 10 termijnen 

BsgW  € 20.000 10 termijnen 

SvhW  geen Maximaal 10 termijnen 

BSOB € 90 € 5.000 10 termijnen 

BSR € 40 geen Maximaal 8 termijnen 

GBLT  geen 10 termijnen 

Op basis van deze vergelijking met andere belastingsamenwerkingsverbanden kan geconcludeerd 

worden dat de BSGR qua beschikbaarstelling van de maximale mogelijkheid van automatische incasso 

aan de ‘zuinige’ kant zit.  

Gelet op het hiervoor gestelde is het geheel achterwege laten van enige begrenzing aan het gebruik 

van de maximale acht betalingstermijnen niet wenselijk.  Daarom is gekeken wat de consequenties 

zouden zijn als de bovengrens voor de acht betalingstermijnen middels automatische incasso wordt 

verhoogd naar € 10.000.  

Qua bedrag zijn de door de BSGR opgelegde aanslagbiljetten tussen een bedrag van € 5.000 - € 

10.000 in de afgelopen jaren gestegen van ca. € 7,8 mio. in 2011 naar ca. € 12,2 mio. in 2020.  

(Nb. naast de in de afgelopen jaren gemiddeld gezien hogere tarieven van heffingen, is dit deels 

mede een gevolg van het in de tussentijd aansluiten van nieuwe deelnemers bij de BSGR en het 

meer combinere nvan heffingen op één aanslagbiljet)  

Gelet op het feit dat de BSGR in de combinatie van het aantal betalingstermijnen en het maximum 

bedrag waarvoor deze geldt aan de ‘zuinige kant’ zit in vergelijking met andere vergelijkbare 

organisaties, wordt toch voorgesteld het maximale bedrag van een aanslagbiljet waarvoor het 

maximale aantal betalingstermijnen (acht) geldt te verhogen van € 5.000 naar € 10.000. 

Omdat het maximum bedrag en het aantal betalingstermijnen van de automatisch incasso ook in de 

belastingverordeningen van de diverse deelnemers is vastgelegd (in het artikel aangaande “Termijnen 

van betaling”) en een wijziging daarvan hierin dus ook zal moeten worden doorgevoerd en door enige 

deelnemers te  kennen is gegeven dat de belastingverordeningen 2021 inmiddels in het bestuurlijk 

besluitvormingsproces zijn gebracht, wordt geadviseerd een mogelijke aanpassing pas ingaande 2022 

door te voeren.  

Opgemerkt wordt overigens wel dat naast de mogelijkheid van automatische incasso een 
belastingplichtige in een individueel geval altijd een verzoek kan doen om een betalingsregeling te 
treffen. 
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Advies 

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd: 

 In te stemmen met een verruiming van de bovengrens van het bedrag op het aanslagbiljet naar 
€ 10.000 waarbij gebruik mag worden gemaakt van de automatische incasso met het maximale 
aantal van acht betalingstermijnen met ingang van 2022. 

 

Besluit 

Besloten conform advies Ja 

De voorzitter  

De secretaris  

 


