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MUNITAX
Gemeentelijk belastingkantoor

Onderwerp: Beleidsregels Munitax 2019
De ambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdelen b en c van de
Gemeentewet, van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen,
gelet op het bepaalde in:
Artikel 24 Wet WOZ;
Artikel 1 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering
van onroerende-zaakbelastingen van bovengenoemde gemeenten;
Artikel 3 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van
rioolheffing van bovengenoemde gemeenten;
Artikel 4 en 12 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en
invordering van reinigingsheffing van Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen;
Artikel 3 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing van Berg en Dal;
Artikel 2 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van
hondenbelasting van bovengenoemde gemeenten met uitzondering van Berg en Dal;
Artikel 3 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van
reclamebelasting van Wijchen;
Artikel 4 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en de invordering
van reclamebelasting van Beuningen en Druten;
Artikel 3 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van
toeristenbelasting van Beuningen en Wijchen;
Artikel 2 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en de invordering
Van toeristenbelasting van Berg en Dal;
Artikel 3 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en de invordering
van baatbelasting riolering buitengebied van Heumen;
Artikel 2 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en de invordering
van forensenbelasting van Beuningen en Berg en Dal;
Artikel 3 van de verordening welke betrekking heeft op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten van Druten;
Artikel 4 van de geldende verordening welke betrekking heeft op de heffing en de invordering
van Bedrijveninvesteringszone van Berg en Dal en Heumen
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BESLUIT:

vast te stellen de volgende beleidsregels:
Beleidsregels Munitax 2019 bestaande uit:
Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen;
Incassoreglement;
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuze situatie;
Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuze situatie;
Beleidsregels inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen;
Beleidsregels toepassing Besluit proceskosten bestuursrecht;
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen
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Artikel I

Inwerkingtreding en overgangsrecht

Alle voorgaande vastgestelde beleidsregels voor de in de aanhef genoemde gemeenten betreffende:
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Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen;
Incassoreglement;
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuze situatie;
Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belang hebbende in een keuze situatie;
Beleidsregels inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen;
Beleidsregels toepassing Besluit proceskosten bestuursrecht;
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen

worden ingetrokken met ingang van de onderstaande datum van inwerkingtreding van de nieuwe
beleidsregels, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor
deze datum hebben voorgedaan.
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 2

Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Beleidsregels Munitax 2019".
Aldus vastgesteld door de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeenten Berg en Dal,
Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen, op 1 april 2019.

De heffings- en invorderingsambtenaar,

Peter Logemann
Teamleider Munitax

