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Geachte heer-• 

Op 26 november 2014 heeft de rechtbank Overijssel uw brief van 22 november 2014 ontvangen waarin 
u onder andere een beroep doet op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: WOB). Tijdens het 
onderzoek ter zitting op 30 maart 2015 heeft de rechtbank met u vastgesteld naar welke 
bestuursorganen de diverse WOB-verzoeken in die brief doorgestuurd diende te worden. 

Met deze brief reageer ik op het WOB-verzoek dat de rechtbank heeft doorgestuurd naar de 
heffingsambtenaar van GBLT. 

Uw verzoek 
Met een beroep op de WOB wilt u geïnformeerd worden over (1) hoeveel aanslagen met acceptgiro's er 
worden verzonden door GBLT en (2) hoeveel mensen daartegen bezwaar maken. 

Beslissing 
Ik kom gedeeltelijk tegemoet aan uw verzoek. 

Motivering 
Uw eerste verzoek ziet op de hoeveelheid aanslagen met acceptgiro's die door GBLT verzonden worden. 
Aan dit verzoek kom ik tegemoet. Hieronder ziet u een overzicht van de aantallen zoals GBLT deze heeft 
vastgelegd. 

Aantal aanslagen met acceptgiro 

Aantal acceptgiro's 2014 
Gebruikers 278.072 

BR voorlopig 8.476 

BR definitief 11.681 

Gemeente/Waterschaps-combi 82.430 

Gemeente-aanslagen 23.943 

Gebruikers en eigenaren 494.346 

WSHE 1.883 

900.831 

Aantal acceptgiro's 2015 n.v.t. 
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Voor uw informatie geeft ik een toelichting bij de geb ruikte begrippen in de tabel. 

Gebruikers: aanslagen die wordt geheven van gebruikers van een belastingobject 
BR voorlopig: voorlopige aanslagen bedrijfsruimte 
BR definitief: definitieve aanslagen bedrijfsruimte 
Gemeente/Waterschaps-combi: op één aanslagbiljet gecombineerde aanslagen van een waterschap en 
een gemeente 
Gemeente-aanslagen: aanslagen gemeentelijke heffingen 
Gebruikers en eigenaren: op één aanslagbiljet gecombineerde aanslagen voor gebruikers en eigenaren. 
WSHE: aanslagen watersysteemheffing geheven van eigenaren. 

Met ingang van het jaar 2015 verstuurt GBLT geen aanslagen meer met daarbij een acceptgiro. 

Aan uw tweede verzoek, het verzoek om informatie over het aantal mensen dat bezwaar maakt tegen de 
aanslagen met acceptgiro, kan ik niet tegemoet komen. GBLT heeft namelijk geen informatie dat is 
vastgelegd in documenten waaruit blijkt hoeveel mensen er bezwaar maken tegen aanslagen met een 
acceptgiro. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
De ambtenaar belast met de heffing 

~= 
Hj. van Scherpenzeel 

Bezwaar 
Tegen deze beslissing kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking schriftelijk (of via 
de website) bezwaar maken bij GBLT door uw bezwa.ar te sturen naar postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Het 
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: 

Naam en adres van de indiener van het bezwaar 
De dagtekening 
Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (datum en kenmerk van 
het besluit) 
De reden van uw bezwaar 

https://bezwa.ar



