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DATUM ONDERWERP BIJLAGEN 

26 april 201 9 Besluit Wob-verzoek 4 

ONS KENMERK UW KENMERK CONTACTGEGEVENS BEHANDELAAR-
Geachte 

Op 5 maart 2019 hebt u een verzoek gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: 

Wob). Op 29 maart 2019 heb ik u een brief gestuurd waarin staat dat het besluit op uw verzoek met vier 

weken uitgesteld is. Hierbij ontvangt u mijn besluit. 

Verzoek 
U verzoekt mij om alle interne bescheiden toe te sturen die betrekking hebben op verzonden 

aanmaningen en dwangbevelen. U verzoekt hierbij orn al het interne brief- en e-mailverkeer toe te 

sturen. Daarnaast verzoekt u om: 

l. Het totaal aantal aanmaningen dat GBLT aan mensen toestuurt wegens het te laat betalen van 

belastingaanslagen en waarbij wij de administratieve kosten van€ 7,00 opleggen; 

2. Het totale bedrag aan administratieve kosten dat GBLT ontvangt; 

3. Het totale aantal klachten dat GBLT ontvangt van mensen die het niet eens zijn met 

deze boetes; 

4. Het totale aantal bezwaarschriften dat ingediend wordt tegen het opleggen van 

deze administratieve boete; 

5. Het totale aantal dwangbevelen dat GBLT verstuurt wegens het niet betalen van de 

administratieve kosten. Op 19 maart 2019 hebt u 1Per e-mail aangegeven dat u hiermee bedoelt: 

A. Het totaal aantal dwangbevelen wat GBLT verstuurd heeft én 

B. Het totaal aantal dwangbevelen wat GBLT verstuurd heeft, omdat er nog€ 7,00 openstaat. 

6. Het totale bedrag ingevolge dwangbevelen dat GBLT ieder jaar ontvangt. 

Uw verzoek ziet op de jaren 2017 en 2018. Waar u in uw verzoek de term boetes of administratieve 

kosten gebruikt, bedoelt u de kosten van de aanmaniing of kosten van het dwangbevel. Dit heeft u 

bevestigd in uw e-mail van 19 maart 2019. 

Besluit 
Uw verzoeken worden deels gehonoreerd. Per verzoek geef ik aan of deze wel of niet wordt 

gehonoreerd. Als een verzoek gedeeltelijk of niet wordt gehonoreerd, geef ik aan waarom. 
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Inleidend verzoek 

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Over de te versturen aanmaningen worden intern geen brieven of 

e-mails uitgewisseld. De verzending van deze invorderingsdocumenten gebeurt volgens een vastgelegd 

proces. In dit proces worden de bepalingen uit de lnvorderingswet 1990 (hierna: IW 1990) en de 

Leidraad Invordering Gemeenschappelijk Belastingkaintoor Lococensus - Tricijn versie 2018 (hierna: de 

Leidraad) gevolgd. 

Die informatie is openbaar en valt daarom niet onder de reikwijdte van de Wob. De Leidraad vindt u op 

officiëlebekenmakingen.nl de tekst van de IW 1990 viindt u op wetten.nl. 

Over de te verzenden dwangbevelen is de interne documentatie niet vastgelegd in documenten. De Wob 

is niet van toepassing op informatie die niet in documenten is vastgelegd. Dat volgt uit artikel 3 lid l 

van de Wob. 

Verzoek l 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Hieronder het aantal aanmaningen met€ 7,00 aanmaningskosten die 

GBLT heeft opgelegd: 

In 2017 zijn er 234.617 aanmaningen opgelegd; 

In 2018 zijn er 207.204 aanmaningen opgelegd. 

Kopieën van een geanonimiseerde aanmaning uit 20117 en 2018 zijn bijgevoegd. Ik stuur u van elk jaar l 

kopie, omdat de aanmaningen er verder allemaal hetzelfde uitzien. 

Verzoek 2 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Hieronder de opbrengst van de aanmaningen met€ 7,00 kosten: 

In 2017 is er€ 1.402.408 geïnd; 

In 2018 is er€ 1.296.939 geïnd. 

Verzoek 3 

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. GBLT houdt geein cijfers bij over het aantal klachten dat specifiek 

gericht is tegen aanmanings- en / of dwangbevel kosten. De Wob is niet van toepassing op informatie die 

niet in documenten is vastgelegd. Dat volgt uit artikel 3 lid l van de Wob. 

Verzoek 4 

Dit verzoek wordt deels gehonoreerd. GBLT registreert alleen het totaal aantal ontvangen 

bezwaarschriften gericht tegen de invorderingskostein. Hierbij wordt niet specifiek bijgehouden of het 

bezwaar gericht is tegen de aanmaningskosten of teçIen de dwang bevelkosten. De Wob is niet van 

toepassing op informatie die niet in documenten is vastgelegd. Dat volgt uit artikel 3 lid l van de Wob. 

In 2017 heeft GBLT 4.338 bezwaarschriften ontvangein gericht tegen de invorderingskosten. 

Het aantal bezwaarschriften ontvangen in 2018 is reeds openbaar gemaakt en valt daarom niet onder de 

reikwijdte van de Wob. Deze informatie kunt u vinden op de website van GBLT ➔ Over GBLT ➔ 

Organisatie ➔ Financiële stukken P&C ➔ Jaarstukken 2018. 

N 
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In de jaarstukken van 2018 vindt u de ontvangen bezwaarschriften tegen invorderingskosten onder het 

kopje Bestuursverslag ➔ overige ontwikkelingen in d,e organisatie ➔ klantcontacten ➔ bezwaren en 

beroepen overige heffingen en i nvorderi ngs kosten. 

Verzoek SA 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Hieronder het totaal aantal dwangbevelen wat GBLT heeft verstuurd: 

In 2017 heeft GBLT 92.287 dwangbevelen verstuurd; 

In 2018 heeft GBLT 93.689 dwangbevelen verstuurd. 

Kopieën van een geanonimiseerd dwangbevel uit 2017 en 2018 zijn bijgevoegd. Ik stuur u van elk jaar 1 

kopie, omdat de dwangbevelen er verder allemaal heltzelfde uitzien. 

Verzoek 5B 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Hieronder het totaal aantal dwangbevelen wat GBLT heeft verstuurd, 

omdat er nog een openstaand bedrag van€ 7,00 was: 

In 2017 heeft GBLT 6 dwangbevelen verstuurd; 

In 2018 heeft GBLT 2 dwangbevelen verstuurd. 

Verzoek 6 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Hieronder het totaalbedrag aan dwangbevelkosten wat GBLT heeft 

ontvangen: 

In 2017 heeft GBLT € 1 .997. 731,00 ontvangen; 

In 2018 heeft GBLT € 2.517.188,00 ontvangen. 

Hoogachtend, Hoogachtend, 

Namens het dagelijks bestuur van GBLT De ambtenaar belast met de invordering 

M.A. van Helden E. de Vries 

directeur 

N 
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Bezwaar 
Tegen deze beslissing kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking schriftelijk 

bezwaar maken bij GBLT door uw bezwaar te sturen naar postbus 1 098, 800 l BB Zwol Ie. 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 

N 
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Dagtekening aanslag 
31-5-2017 

-
Aanmaning 

-Aanslagnummer Jaar BSN/ RSIN Subjeictnummer Dagtekening aanmaning Vervaldatum 

2017 26-08-2017 09-09-2017

Aanslag Aanslagbedrag Reeds voldaan Verminderd - - - Afgeboekt op rente Invorderbaar bedrag 

€- -Aanmaningskosten € 

Totaal verschuldigd € -
Geachte heer, mevrouw, 

Uit mijn administratie is gebleken dat u in gebreke bent gebleven met betaling van de bovengenoemde belastingaanslag. 
U dient ervoor te zorgen dat het totaal verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze aanmaning op 
rekeningnummer NL82DEUT0319804615 ten name van GBLT, ûs bijgeschreven . 

Als u niet tijdig het totaal verschuldigde bedrag betaalt, ben ik genoodzaakt krachtens het bepaalde in de lnvorderingswet 
1990 invorderingsmaatregelen te treffen . De kosten hieraan verbonden bedragen minimaal€ 40,- . Verdere 
invorderingsmaatregelen worden ook getroffen als in rekening gebrachte kosten en/of invorderingsrente niet zijn betaald. 

Indien u al heeft betaald, dan is het belangrijk dat uw betaling bij ons op de rekening is bijgeschreven vóór de datum van de 
dagtekening van deze aanmaning, anders bent u de aanmanin~Jskosten verschuldigd . U kunt het nog openstaand saldo 
controleren op Mijn Loket via www.gblt.nl, u dient dan in te los1gen met uw DigiD. 
Alle betalingen, voorzien van een correct betalingskenmerk, zijn in mijn administratie bijgewerkt tot en met 17 augustus 2017. 

Meer informatie over deze aanmaning zoals gevolgen van niet tijdige betaling, bezwaarmogelijkheden of toepassing van 
overheidsvordering leest u in de toelichting op de achterzijde. 

Hoogachtend, 

De ambtenaar belast met de invordering . 

.,., 
N \.0 
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TOELICHTING 

Over GBLT 
GBLT heft en int waterschapsbelastingen voor de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, 

Vechtstromen en Zuiderzeeland en gemeentebelastingen voor de gemeenten Nijkerk, Dronten, Leusden, Zwolle, Bunschoten 
en Dalfsen. Voor deze zes gemeenten voert GBLT ook de Wet WOZ uit. 

Algemeen 
U ontvangt een aanmaning van de ambtenaar belast met de invordering van GBLT, omdat de genoemde belastingaanslag en/ of 
verschuldigde invorderingsrente niet (volledig) is of zijn betaald. U dient ervoor te zorgen dat het totaal verschuldigde bedrag binnen 
14 dagen na dagtekening van deze aanmaning op de rekening van GBLT is bijgeschreven. Bij de invordering van de waterschaps- en 

gemeentebelastingen zijn de bepalingen van de lnvorderingswet 1990 van toepassing. 

Kosten 
Aan een aanmaning zijn kosten verbonden op grond van artikel 2 en 3 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen. Bij een 
openstaand aanslagbedrag tot€ 454,- worden€ 7,- aanmaningskosten in rekening gebracht. Bij een openstaand aanslagbedrag vanaf 
€ 454,- worden€ 16,- aanmaningskosten in rekening gebracht. 

Bezwaar 
Indien u van mening bent dat de kosten onjuist en/ of onterecht in rekening zijn gebracht, dan kunt u op grond van artikel 7 van de 
Kostenwet invordering rijksbelastingen, schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de ambtenaar belast met de invordering van GBLT. 

Een bezwaarschrift is ontvankelijk als dit binnen zes weken na de dagtekening van de aanmaning is ontvangen. Vermeld in het 
bezwaarschrift uw naam, adresgegevens en het aanslagnummer van de belastingaanslag. Geef duidelijk aan waarom u vindt dat de 

kosten onjuist en/ of onterecht in rekening zijn gebracht. Het indienen van een bezwaar leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. 
Indien u uitstel van betaling van het bestreden bedrag wenst, dient u daar in het bezwaarschrift om te verzoeken. Wilt u uw bezwaar 

mondeling toelichten, dan moet u dat ook vermelden. Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet niet 
is ontvangen, tenzij u aannemelijk maakt dat ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld. 

Invorderingsrente 
Bij iedere betaling na de vervaldatum voor betaling van de belastingaanslag wordt invorderingsrente in rekening gebracht. De 

verschuldigde rente wordt berekend vanaf het moment dat er een betaling ontvangen is. Op dat moment kan pas worden bepaald over 
welke periode de rente dient te worden berekend. Na iedere ontvangen betaling wordt voor het restantbedrag een rentebeschikking 

verzonden. Berekening van de invorderingsrente vindt plaats vanaf de laatste vervaldag van de aanslag c.q. op een andere aangegeven 
datum (bijv. na beëindiging opschorten dwanginvordering na bezwaar). Als u alleen het invorderbare bedrag van de belastingaanslag en 

niet de kosten en/ of rente betaalt, worden eerst de kosten en rente afgeboekt. Het bedrag dat dan nog resteert zijn verschuldigde 
belastingen. Voor dit bedrag kunnen alsnog invorderingsmaatregelen worden getroffen. Indien u invorderingsrente verschuldigd bent 

ontvangt u hiervoor een afzonderlijke rentebeschikking. 

Wijze van betaling 
Betalingen dient u over te maken op rekeningnummer NL82DEUT031 980461 5 ten name van GBLT, onder vermelding van het 
aanslagnummer. Bij overschrijving of storting geldt als datum van betaling de dag waarop het bedrag wordt bijgeschreven op de 

rekening van GBLT, niet de datum van het storting- of overschrijvingsbewijs. Houdt u daarom rekening met enkele dagen 
verwerkingstijd van uw bank. 

Gevolgen van niet tijdige betaling 
Als het totaal verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen op de rekening van GBLT is bijgeschreven, wordt een dwangbevel 

uitgevaardigd met bevel om het verschuldigde bedrag binnen twee dagen te betalen. Hieraan zijn minimaal€ 40,- kosten verbonden. 
Een dwangbevel wordt ook uitgevaardigd als de kosten van de aanmaning niet worden betaald. 

Overheidsvordering 
GBLT kan ook gebruik maken van de overheidsvordering. Daarmee kan GBLT als overheidsorganisatie in een beslagprocedure zonder 

uw toestemming het verschuldigde bedrag rechtstreeks van uw rekening afschrijven. Het saldo op uw bankrekening en het bedrag dat u 
rood mag staan, vallen onder het bereik van de overheidsvordering. U kunt de bank geen opdracht geven dit geld terug te storten. 

Banken zijn wettelijk verplicht om hieraan mee te werken. Wellicht komt u in aanmerking voor kwijtschelding voor de nog openstaande 
vordering(en), meer informatie hierover vindt u op www.gblt.nl 

Contactgegevens 
Telefoon: 088-064 55 55 (ma. t / m vrij. van 9.00 tot 17.00 uur) 

Postadres: Postbus 1098, 8001 BB Zwolle 

Internet: www.gblt.nl 
Rekeningnummer: NL82DEUT031980461 5 
BIC: DEUTNL2N 

www.gblt.nl
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Dagtekening aanslag 
30-6-2018 

-
Aanmaning 

-Aanslagnummer Jaar BSN/ RSIN Subjeictnummer Dagtekening aanmaning Vervaldatum 

2018 17-11-2018 01-12-2018

Aanslag Aanslagbedrag Reeds voldaan Verminderd - - - Afgeboekt op rente Invorderbaar bedrag 

€- -Aanmaningskosten € 

Het bedrag dat u moet betalen € -
Geachte heer, mevrouw, 

U ontvangt hierbij een aanmaning van GBLT. Ik leg u hieronder uit waarom u deze aanmaning ontvangt, hoeveel u moet betalen 
en voor welke datum . 

Waarom ontvangt u een aanmaning? 
Het kan gebeuren dat de betaling van de gemeente- en/of waterschapsbelasting aan uw aandacht is ontsnapt. Wij hebben nog 
niet de (volledige) betaling van de belastingaanslag ontvangen. De termijn voor het betalen van de belastingaanslag is 
verstreken. Daarom ontvangt u deze aanmaning . 

Wat en hoe moet u betalen? 
Het totale bedrag moet u binnen 14 dagen na de datum (dagtekening) van deze aanmaning betalen. Het bedrag van deze 
aanmaning bestaat uit het bedrag van de belastingaanslag , inClusief de kosten voor de aanmaning . U moet het bedrag 
overmaken aan GBLT op rekeningnummer NL82DEUT03 l 9804615 . Vermeld hierbij het aanslagnummer. 

Als u de belastingaanslag al betaald hebt, hoeft u niets te doen 
Als u de aanslag al betaald hebt , dan hoeft u de aanmaningskosten niet te betalen . Het is wel belangrijk dat uw betaling bij ons 
op de rekening staat vóór de datum (dagtekening) van deze aanmaning. Als uw betaling na deze datum op de rekening van 
GBLT is bijgeschreven, moet u de aanmaningskosten wel betalen . Alle ontvangen betalingen zijn in de administratie van GBLT 
bijgewerkt tot en met 8 november 2018. U kunt in Mijn Loket op www.gblt.nl zien welke bedragen u al hebt betaald. Daarnaast 
ziet u welke bedragen nog openstaan . 

Hebt u vragen? 
Hebt u vragen? Ga naar onze website www.gblt .nl voor meer informatie over belastingen en Mijn Loket . U kunt ons ook bellen 
via 088-064 55 55 van maandag tot en met vrijdag tussen 09 .00 en 17.00 uur. 

E. de Vries 
Ambtenaar belast met invordering 

<.O 

N LJ"l 
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Uitleg over de aanmaning 
Hieronder leest u meer informatie over de aanmaning. 

Wat gebeurt er als u het totale openstaande bedrag niet op tijd betaalt? 
Als u het totale openstaande bedrag (inclusief aanmaningskosten) niet binnen veertien dagen betaalt, is GBLT genoodzaakt om 

maatregelen te nemen volgens artikel 11 van de lnvorderingswet 1990. U ontvangt dan een dwangbevel. De kosten van een 
dwangbevel zijn minimaal€ 41 ,-. 

Wie bepaalt de hoogte van de kosten voor een aanmaning? 
De hoogte van de kosten voor een aanmaning zijn wettelijk bepaald in artikel 2 en 3 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen. De 
hoogte van de kosten zijn: 

- € 7,- bij een openstaand aanslagbedrag tot€ 454,-

- € 16,- bij een openstaand aanslagbedrag vanaf€ 454,-

Wat moet u doen als u het bedrag niet kunt betalen? 
Als u het bedrag niet kunt betalen, neem dan direct contact op met CBLT via telefoonnummer 088-064 55 55 van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Is er een mogelijkheid dat u het aanslagbedrag niet hoeft te betalen? 
Het is mogelijk dat u (een deel van) het aanslagbedrag niet hoeft te betalen. Misschien hebt u recht op kwijtschelding. Dit betekent dat 

u (een deel van) het aanslagbedrag niet hoeft te betalen aan GBLT. Op de website www.gblt.nl leest u meer over kwijtschelding 

aanvragen via 'Mijn Loket'. Het is ook mogelijk om telefonisch kwijtschelding aan te vragen via 088-064 55 55 van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Vindt u dat u onjuist en/of onterecht een aanmaning hebt ontvangen? 
Als u vindt dat u onjuist en/ of onterecht een aanmaning hebt ontvangen, dan kunt u dit GBLT melden. Dit heet bezwaar maken. Het 

bezwaar moet binnen zes weken na de dagtekening van deze aanmaning bij GBLT binnen zijn. De datum van de dagtekening vindt u op 
de voorkant. U ontvangt daarna van GBLT een brief waarin staat of u gelijk hebt en wat dit betekent voor de betaling. U kunt op twee 

manieren een bezwaar sturen aan GBLT: 
- Digitaal via 'Mijn Loket' op de website www.gblt.nl 

- Schriftelijk via GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. 

Wat moet er in een bezwaar staan? 
In uw bezwaar moet het volgende staan: 

- Uw naam. 

- Uw adresgegevens. 
- Het aanslagnummer van de belastingaanslag. Dit nummer staat op de voorkant. 

- Waarom u vindt dat u onjuist en/ of onterecht deze aanmaning hebt ontvangen. 
- Of u de betaling wilt uitstellen. 

- Of u het bezwaar mondeling wilt toelichten. 

Als u bezwaar maakt omdat u het aanslagbiljet niet hebt ontvangen, dan kan GBLT dit alleen in behandeling nemen als u kunt aantonen 

dat u het aanslagbiljet niet hebt ontvangen. 

Wat is invorderingsrente? 
Als GBLT rente mist doordat u een belastingaanslag niet op tijd hebt betaald, moet u invorderingsrente betalen. Is het bedrag van deze 
invorderingsrente lager dan€ 23,-? Dan brengt GBLT dit bedrag niet in rekening. Als u GBLT vraagt om later te betalen, dan kan het 

voorkomen dat u ook invorderingsrente moet betalen. 

Wat kunt u doen om tijdig betalen makkelijker te maken? 
U kunt GBLT toestemming geven om de bedragen voor de belastingen maandelijks van uw rekening te halen. Dit heet automatische 
incasso. Deze toestemming geeft u via Mijn Loket op de website www.gblt.nl. 

Over GBLT 
GBLT heft en int waterschapsbelastingen voor de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, 

Vechtstromen en Zuiderzeeland en gemeentebelastingen voor de gemeenten Nijkerk, Dronten, Leusden, Zwolle, Bunschoten en 
Dalfsen. Voor deze zes gemeenten voert GBLT ook de Wet WOZ uit. 

Contactgegevens 
Telefoon: 088-064 55 55 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) 

Postadres: Postbus 1098, 8001 BB Zwolle 
Internet: www.gblt.nl 

Twitter: @gbltservice 

Rekeningnummer: NL82DEUT031980461 5 

BIC: DEUTNL2N 
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Dagtekening aanslag 
30-6-2017 

Dwangbevel in naam van de Koning 
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Aanslagnummer Jaar BSN/ RSIN Subjeictnummer Datum terpostbezorging Vervaldatum 

- 2017 1111111 16-11-2017 18-11-2017

Aanslagbedrag - Reeds voldaan - Verminderd

•• 
Aanmaningskosten - Rente-€Invorderbaar bedrag -Kosten van dit exploot € 

Totaal verschuldigd € 

Geachte heer, mevrouw, 

Uit mijn administratie is gebleken dat ondanks eerder toegezonden aanmaning u in gebreke bent gebleven met betaling van de 
bovengenoemde belastingaanslag , verschuldigde kosten en/ of rente . 

In verband met de geconstateerde betalingsachterstand heb ik op grond van artikel 12 lnvorderingswet 1990 dit dwangbevel 
tegen u uitgevaardigd. Hierbij doe ik bevel om het openstaand1~ bedrag dat nu invorderbaar is, met de kosten van betekening 
van dit dwangbevel en de eventueel verschuldigde invorderingsrente , binnen twee dagen te betalen. 

Dit dwangbevel is op grond van artikel 13 lnvorderingswet 1990 door terpostbezorging van het afschrift aan u betekend . Als u 
niet tijdig het totaal verschuldigde bedrag betaalt , zal met toepassing van de wettelijke voorschriften worden overgegaan tot 
tenuitvoerlegging van dit dwangbevel tot verhaal van het op de datum van de tenuitvoerlegging invorderbare bedrag met 
kosten en invorderingsrente. 

Ik kies tot het einde van de tenuitvoerlegging woonplaats op h1~t kantooradres Lübeckplein 2 te Zwolle . 

Meer informatie over dit dwangbevel leest u in de toelichting op de achterzijde. 

Hoogachtend , 

De ambtenaar belast met de invordering , 

1. Walch 

N 
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TOELICHTING 

Over GBLT 

GBLT heft en int waterschapsbelastingen voor de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen 
en Zuiderzeeland en gemeentebelastingen voor de gemeenten Nijkerk, Dronten, Leusden, Zwolle, Bunschoten en Dalfsen. Voor deze zes 
gemeenten voert GBLT ook de Wet WOZ uit. 

Algemeen 
Dit dwangbevel is uitgevaardigd door de ambtenaar belast met de invordering en per post betekend, omdat de genoemde 
belastingaanslag, verschuldigde kosten en/ of rente niet (volledig) is of zijn betaald. Een dwangbevel levert een executoriale titel op 
waardoor beslag kan worden gelegd op uw inkomen en/ of vermogensbestanddelen. U dient ervoor te zorgen dat het totaal 
verschuldigde bedrag binnen twee dagen na datum terpostbezorgin9 van dit dwangbevel op rekening van GBLT is bijgeschreven. Bij de 
invordering van waterschaps- en gemeentebelastingen zijn de bepalingen van de invorderingswet 1990 van toepassing. 

Kosten 
Voor het betekenen van een dwangbevel worden kosten in rekening gebracht op grond van artikel 3 van de Kostenwet invordering 
rijksbelastingen. 

Bezwaar 
Indien u van mening bent dat de kosten onjuist en/ of onterecht in rekening zijn gebracht, dan kunt u op grond van artikel 7 van de 
Kostenwet invordering rijksbelastingen, schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de ambtenaar belast met de invordering van GBLT. 
Een bezwaarschrift is ontvankelijk als dit binnen zes weken na datum terpostbezorging is ontvangen. Vermeld in het bezwaarschrift uw 
naam, adresgegevens en het aanslagnummer van de belastingaanslag. Geef duidelijk aan waarom u vindt dat de kosten onjuist en/ of 
onterecht in rekening zijn gebracht. Het indienen van een bezwaar leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Indien u uitstel van 
betaling van het bestreden bedrag wenst, dient u daar in het bezwaarschrift om te verzoeken. Wilt u uw bezwaar mondeling toelichten, 
dan moet u dat ook vermelden. Het bezwaarschrift kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet en/ of de aanmaning niet is 
ontvangen, tenzij u aannemelijk maakt dat ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld. 

Invorderingsrente 
Bij iedere betaling na de vervaldatum voor betaling van de belastingaanslag wordt invorderingsrente in rekening gebracht. De 
verschuldigde rente wordt berekend vanaf het moment dat er een betaling ontvangen is. Op dat moment kan pas worden bepaald over 
welke periode de rente dient te worden berekend. Na iedere ontvangen betaling wordt voor het restantbedrag een rentebeschikking 
verzonden. Berekening van de invorderingsrente vindt plaats vanaf de laatste vervaldag van de aanslag c.q. op een andere aangegeven 
datum (bijv. na beëindiging opschorten dwanginvordering na bezwaar). Als u alleen het invorderbare bedrag van de belastingaanslag en 
niet de kosten en rente betaalt, worden eerst de kosten en rente afgeboekt. Het bedrag dat dan nog resteert zijn verschuldigde 
belastingen. Voor dit bedrag kan het dwangbevel alsnog ten uitvoer worden gelegd. Indien u invorderingsrente verschuldigd bent 
ontvangt u hiervoor een afzonderlijke rentebeschikking. 

Wijze van betaling 
Betalingen dient u over te maken op rekeningnummer NL82DEUT031 980461 5 ten name van GBLT, onder vermelding van het 
aanslagnummer. Bij overschrijving of storting geldt als datum van betaling de dag waarop het bedrag wordt bijgeschreven op de 
rekening van GBLT, niet de datum van het storting- of overschrijvingsbewijs. Houdt u daarom rekening met enkele dagen 
verwerkingstijd van uw bank. 

Gevolgen van niet tijdige betaling 
Als het totaal verschuldigde bedrag niet binnen twee dagen is betaald, wordt het dwangbevel ten uitvoer gelegd om uw openstaande 
schuld in te vorderen. Er kan beslag gelegd worden op loon, sociale u itkering(en) en/ of andere periodieke betalingen. Ook kan de 
belastingdeurwaarder overgaan tot het leggen van beslag op roerende zaken (bijv. meubels, sieraden, audio/ video apparatuur, auto), 
onroerende zaken (bijv. huis, bedrijfspand, stuk grond) of op bank/ çiirorekeningen, spaarrekeningen, enz. Alle kosten die voortvloeien 
uit de beslaglegging en/ of executie van de in beslag genomen zaken zijn voor uw rekening. Verhoging door rente en/ of kosten als 
gevolg van een beslaglegging kunt u voorkomen door direct het totaal verschuldigde bedrag binnen twee dagen te betalen. 

Overheidsvordering 
GBLT kan ook gebruik maken van de overheidsvordering. Daarmee kan GBLT als overheidsorganisatie in een beslagprocedure zonder 
uw toestemming het verschuldigde bedrag rechtstreeks van uw rekening afschrijven. Het saldo op uw bankrekening en het bedrag dat u 
rood mag staan, vallen onder het bereik van de overheidsvordering. U kunt de bank geen opdracht geven dit geld terug te storten. 
Banken zijn wettelijk verplicht om hieraan mee te werken. Wellicht komt u in aanmerking voor kwijtschelding voor de nog openstaande 
vordering(en), meer informatie hierover vindt u op www.gblt.nl 

Verzetsmogelijkheid 
Indien u van mening bent dat de beslaglegging of executie van de in beslaggenomen zaken onjuist en/ of onterecht is, dan kunt u op 
grond van artikel 17 van de lnvorderingswet 1990 in verzet komen bij de rechtbank van het arrondissement waarbinnen u woont of 
gevestigd bent. Het verzet kan niet zijn gegrond op de stelling dat het aanslagbiljet, de aanmaning of het dwangbevel per post niet is 
ontvangen, tenzij u aannemelijk maakt dat ontvangst redelijkerwijs moet worden betwijfeld. Bovendien kan het verzet niet zijn gegrond 
op de stelling dat de belastingaanslag ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld. 

Contactgegevens 
Telefoon: 088-064 55 55 (ma. t / m vrij. van 9.00 tot 17.00 uur) 
Postadres: Postbus 1098, 8001 BB Zwolle 
Internet: www.gblt.nl 
Rekeningnummer: NL82DEUT031980461 5 
BIC: DEUTNL2N 
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Dagtekening aanslag 
30-6-2018 

Dwangbevel in naam van de Koning 

-- 1111111 26-02-2019 28-02-20192018 

Aanslagbedrag - Reeds voldaan - Verminderd

•• 
Aanmaningskosten - Rente - Invorderbaar · bedrag 

Kosten van dit dwangbevel € 

Het bedrag dat u moet betalen € 

Aanslagnummer Jaar BSN/ RSIN Subjeictnummer Datum terpostbezorging Vervaldatum 

--
BELANGRIJK: BETAAL BINNEN TWEE DAGEN 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij doe ik bevel om het openstaande bedrag dat nu invorderbaar is, met de kosten van betekening van dit 
dwangbevel en de eventueel verschuldigde invorderingsrente , binnen twee dagen te betalen . Ik doe dit bevel op basis van 
artikel 12 en l 3 van de lnvorderingswet 1990. Ik kies tot het einde van de tenuitvoerlegging woonplaats op het kantooradres 
Lübeckplein 2 te Zwolle. Hieronder leg ik u uit waarom u dit dwangbevel ontvangt en wat u moet doen. 

Waarom ontvangt u een dwangbevel van GBLT? 
U ontvangt dit dwangbevel omdat u nog niet alle belastingen aan GBLT hebt betaald . Ook niet nadat GBLT u eerder een 
aanmaning heeft gestuurd . 

Wat moet u doen? 
Betaal het totale bedrag binnen twee dagen aan GBLT. Dit bete lkent dat u het geld uiterlijk op de vervaldatum moet 
overmaken aan GBLT op rekeningnummer NL82 DEUT03 l 98041::i l 5. De vervaldatum staat hierboven vermeld . Het totale 
bedrag bestaat uit het bedrag van de belastingaanslag , eventuele aanmaningskosten , de kosten van dit dwangbevel (minimaal 
€42,-) en eventuele invorderingsrente. Vermeld hierbij het aanslagnummer. 

Hebt u vragen? 
Op de achterkant van deze brief vindt u meer informatie . Op onze website www.gblt.nl leest u meer informatie over 
belastingen . U kunt ook contact opnemen met GBLT via telefoonnummer 088-064 55 55 van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09 .00 en 17.00 uur. 

E. de Vries 
Ambtenaar belast met de invordering 

N N 
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Uitleg over het dwangbevel 
Hieronder leest u meer informatie over het dwangbevel. 

Wat is een dwangbevel? 
Een dwangbevel is een door de overheid uitgevaardigd bevel. U krijgt met het dwangbevel een bevel om uw belastingschuld binnen 
twee dagen te betalen. 

Wat gebeurt er als u het bedrag niet op tijd betaalt? 
Als u het openstaande bedrag niet volledig binnen twee dagen betaalt, moet GBLT maatregelen nemen. Er zijn verschillende 
maatregelen. GBLT kan: 

Beslag leggen op loon, sociale uitkering(en) en/ of andere periodieke betalingen. 
De belastingdeurwaarder beslag laten leggen op roerende zaken (bijv. meubels, sieraden, audio/ video apparatuur, auto), 
onroerende zaken (bijv. huis, bedrijfspand, stuk grond) of op bank/ girorekeningen, spaarrekeningen, enz. Alle kosten van de 
beslaglegging en/ of executie moet u ook betalen. 
GBLT kan ook gebruik maken van de overheidsvordering. Dit betekent dat GBLT zonder uw toestemming geld van uw 
bankrekening mag halen. Banken zijn wettelijk verplicht orn hieraan mee te werken. 

Hoe moet u betalen? 
Maak het totale bedrag binnen twee dagen over aan GBLT op rekeningnummer NL82DEUT031980461 5. Vermeld hierbij het 
aanslagnummer. Dit nummer staat op de voorkant van dit dwangbevel. 

Wat als u vindt dat u onjuist en/of onterecht een dwangbevel hebt ontvangen? 
Als u vindt dat u onjuist en/ of onterecht een dwangbevel hebt ontvangen, dan kunt u dit GBLT melden. Dit heet bezwaar maken. Het 
bezwaar moet binnen zes weken na de datum terpostbezorging van dit dwangbevel bij GBLT binnen zijn. U ontvangt daarna van GBLT 
een brief waarin staat of u gelijk hebt en wat dit betekent voor de betaling. U kunt op twee manieren een bezwaar sturen aan GBLT: 

Digitaal via 'Mijn Loket' op de website www.gblt.nl 
Schriftelijk via GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle. 

Wat moet er in een bezwaar staan? 
In uw bezwaar moet het volgende staan: 

Uw naam. 
Uw adresgegevens. 
Het aanslagnummer van de belastingaanslag. Dit nummer staat op de voorkant. 
Waarom u vindt dat u onjuist en/ of onterecht dit dwangbevel hebt ontvangen. 
Of u de betaling wilt uitstellen. 

Als u bezwaar maakt omdat u het aanslagbiljet en/ of de aanmaning niet hebt ontvangen, dan kan GBLT dit alleen in behandeling nemen 
als u dit kunt aantonen. 

Wat kunt u doen als u de beslaglegging of executie onjuist en/of onterecht vindt? 
Als u vindt dat de beslaglegging of executie van de in beslaggenomen zaken onjuist en/ of onterecht is, dan kunt u op 
grond van artikel 17 van de lnvorderingswet 1990 in verzet komen. Dit doet u bij de rechtbank van het arrondissement waarbinnen u 
woont of gevestigd bent. Als u in verzet komt omdat u het aanslagbiljet en/ of de aanmaning niet hebt ontvangen, dan kan GBLT dit 
alleen in behandeling nemen als u dit kunt aantonen. Bovendien kan het verzet niet zijn gegrond op de stelling dat de belastingaanslag 
ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld. 

Wat moet u doen als u het bedrag niet kunt betalen? 
Neem direct contact op met GBLT via telefoonnummer 088-064 55 55 van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Is er een mogelijkheid dat u het aanslagbedrag niet hoeft te betalen? 
Het is mogelijk dat u (een deel van) het aanslagbedrag niet hoeft te betalen. Misschien hebt u recht op kwijtschelding. Dit betekent dat 
u (een deel van) het aanslagbedrag niet hoeft te betalen aan GBLT. Op de website www.gblt.nl leest u meer over kwijtschelding 
aanvragen via 'Mijn Loket'. Het is ook mogelijk om telefonisch kwijtschelding aan te vragen via 088-064 55 55 van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Wat is invorderingsrente? 
Als GBLT rente mist doordat u een belastingaanslag niet op tijd hebt betaald, moet u invorderingsrente betalen. Is het bedrag van deze 
invorderingsrente lager dan €23,-? Dan brengt GBLT dit bedrag niet in rekening. Als u GBLT vraagt om later te betalen, dan kan het 
voorkomen dat u ook invorderingsrente moet betalen. 

Wie bepaalt de hoogte van de kosten voor een dwangbevel? 
De hoogte van de kosten voor een dwangbevel zijn wettelijk bepaald in artikel 3 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen. Het 
minimumbedrag is €42,-. 

Over GBLT 
GBLT heft en int waterschapsbelastingen voor de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen 
en Zuiderzeeland en gemeentebelastingen voor de gemeenten Nijkerk, Dronten, Leusden, Zwolle, Bunschoten en Dalfsen. Voor deze zes 
gemeenten voert GBLT ook de Wet WOZ uit. 

Contactgegevens 
Telefoon: 088-064 55 55 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) 
Postadres: Postbus 1098, 8001 BB Zwolle 
Internet: www.gblt.nl 
Twitter: @gbltservice 
Rekeningnummer: NL82DEUT031980461 5 
BIC: DEUTNL2N 
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