
.J. Bouwmeester 
voorzitter 

b. indien de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het 
uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval toezending daarvan binnen 
veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 

5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde 
termijnen. 

Artikel 20 Kwijtschelding 
Voor de invordering van reinigingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 21 Nadere regels 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en invordering van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1.3, 2, 3, 4 en 6 van de 
tarieventabel. 

HOOFDSTUK 4 AANVULLENDE BEPALINGEN 

Artikel 22 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel 
1. De Verordening reinigingsheffingen 2022, vastgesteld bij raadsbesluit van 

16 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in lid 3 van dit artikel 
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als `Verordening reinigingsheffingen 2023'. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadevan 
15 december 2022, 

B. Schouten 
griffier 
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Artikel 17 Ontstaan van de belastingplicht en de heffing naar tijdsgelang 
1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 5.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin 

van het kalenderjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten 

bedoeld in hoofdstuk 5.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel driehonderd 
vijfenzestigste deel van de voor dat belastingjaar verschuldigde rechten als er in dat 
jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog voile etmalen overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op 
ontheffing van de rechten bedoeld in hoofdstuk 5.1 van de tarieventabel voor zoveel 
driehonderd vijfenzestigste deel van de voor dat belastingjaar verschuldigde rechten als 
er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht nog voile etmalen overblijven, tenzij 
het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00. 

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 
gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt. 

5. De belasting bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel is verschuldigd bij de 
aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen. 

6. Indien de belastingplicht eindigt na dagtekening van het aanslagbiljet, kan de 
belastingplichtige een aanvraag tot ontheffing indienen bij de ambtenaar belast met de 
heffing. 

Artikel 18 Aanslaggrens 
1. De belasting wordt niet geheven, indien het totale belastingbedrag van de op een 

aanslagbiljet verenigde aanslagen, minder dan € 1,00 bedraagt. 
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt het totaal van de op een aanslagbiljet 

verenigde aanslagen als een aanslag aangemerkt. 

Artikel 19 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, lid 1, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen, 

zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel, dan wel op een aanslagbiljet 
verenigde aanslagen worden betaald in een termijn, die vervalt twee maanden na 
dagtekening van het aanslagbiljet. 

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel worden belastingaansiagen waarvoor de 
belastingschuldige een machtiging heeft afgegeven om deze of te schrijven door 
middel van automatische incasso, betaald in tien maandelijkse termijnen. Als de 
dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen voor of op de 15de van een 
kalendermaand, vervalt de eerste incassotermijn nog in diezelfde kalendermaand. In 
alle andere gevallen vervalt de eerste incassotermijn aan het einde van het 
kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de dagtekening van het 
aanslagbiljet is gelegen. 

3. Indien het totaal te betalen bedrag zoals vermeld op het aanslagbiljet € 10,00 of 
minder bedraagt, wordt dit bedrag in afwijking van lid 2 van dit artikel in een termijn 
afgeschreven twee maanden na dagtekening van het aanslagbiljet. 

4. De belasting bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel bedoeld in artikel 16, tweede 
lid moet worden betaald: 

a. indien de kennisgeving mondeiing wordt gedaan, op het moment van het doen 
van de kennisgeving; 
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