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DATUM ONDERWERP BIJLAGEN 

l mei 2019 Besluit Wet openbaarheid van bestuur 

ONS KENMERK UW KEN MERK CONTACTGEGEVENS BEHANDELAAR-
Geachte heer-

Op 2 april 2019 hebt u bezwaar gemaakt tegen de invorderingskosten. Daarnaast hebt u een verzoek 

gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Op 26 april 2019 heb ik u een 

brief gestuurd waarin staat dat het besluit op uw verzoek met maximaal vier weken uitgesteld is. Hierbij 

ontvangt u mijn besluit op uw Wob-verzoek. Het bezwaar tegen de invorderingskosten is nog in 

behandeling. 

Verzoek 

U verzoekt om de volgende informatie openbaar te maken: 

1. Sinds welke datum maakt u gebruik van dit briefmodel aanmaningen? 

2. Waarin verschilt deze aanmaning tekstueel van het briefmodel dat u hiervoor verstuurde? 

3. Maakt u nog gebruik van dit briefmodel? 

4. Hoeveel aanmaningen op basis van dit briefmodel heeft u verstuurd? 

5. Wat zijn de totale kosten die u op basis van dit model in rekening heeft gebracht en 

geïncasseerd? 

6. Hoeveel dwangbevelen heeft u opgelegd met dit briefmodel aanmaning als basis? 

Op 11 april 2019 hebt u verzoek 4, 5 en 6 verduidelij kt / aangevuld: "In welke jaren verwijst u in uw 

aanmaningen naar art. 11 lnvorderingswet terwijl u €'en beschrijving geeft van de dwanginvordering 

genoemd in art. 12': 

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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Verzoekl 1 

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Deze informatie is niet vastgelegd in een document. De Wob is niet 

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

Ondanks dat het niet vastligt in een document kan ik u wel melden dat de huidige aanmaningen sinds 

januari 2018 worden gebruikt door GBLT. Verder kan ik u ook melden dat de toelichting op de 

aanmaning aangepast is per april 2019. 

Verzoek 2 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. De tekst en de lay- out van de aanmaning zijn eind december 2017 

aangepast. In januari 2018 zijn de eerste aanmaning1en met de nieuwe tekst en lay-out verstuurd. Om 

de verschillen tussen de verschillende aanmaningen inzichtelijk te maken heb ik een geanonimiseerde 

aanmaning van november 2017 als bijlage bijgevoegd. Deze kunt u vergelijken met de aanmaning uit 

uw eigen dossier. 

Verzoek 3 

Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Deze informatie is niet vastgelegd in een document. De Wob is niet 

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

Ondanks dat het niet vastligt in een document kan ik u wel melden dat de toelichting op de aanmaning 

is aangepast per april 2019. De verwijzing naar artikel 11 staat er niet meer op. 

Verzoek 4 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Tijdens de periode dat het betreffende briefmodel werd toegepast 

Uanuari 2018 - maart 2019), heeft GBLT 254.595 aanmaningen verstuurd. 

Verzoek 5 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. GBLT heeft in de periode januari 2018 tot en met maart 2019 voor 

€ 1.887.250,00 aan aanmaningskosten opgelegd. Daarvan is tot en met 31 maart 2019 € 1.380.632,00 

geïncasseerd. 

Verzoek 6 

Dit verzoek wordt gehonoreerd. Sinds GBLT gebruik maakt van dit briefmodel, zijn er 98.311 

dwangbevelen opgelegd. 

Met vriendelijke groet, 

De ambtenaar belast met de invordering 

E. de Vries 
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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 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 
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lf- volg ons op Twitter 

1·11·1·11·111·111111111··1·1 Dagtekening aanslag 
31-5-2017 

-
Aanmaning 

-Aanslagnummer Jaar BSN/ RSIN Subjeictnummer Dagtekening aanmaning Vervaldatum 

Aanslag Aanslagbedrag Reeds voldaan Verminderd - - - Afgeboekt op rente Invorderbaar bedra~ 

1- -Aanmaningskosten € 

Totaal verschuldigd € 

2017

-
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, zij n 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 . 
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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 
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