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Reglement Automatische Incasso belastingen Gemeente Best  
 
Doel van de automatische incasso  
De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige gedurende het 
belastingjaar te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren. 
 
Gemeentelijke belastingen  
De automatische incasso geldt uitsluitend voor de belastingen die zijn opgenomen op het gecombineerd 
aanslagbiljet. De belastingsoorten die in de gecombineerde aanslag kunnen worden opgenomen zijn:  

 de onroerende zaakbelasting;  
 de afvalstoffenheffing;  
 de rioolheffing  
 de reinigingsrechten  
 de reclamebelasting.  

Wordt een van deze belastingsoorten met een aparte aanslag opgelegd, dan valt deze aanslag ook onder 
het begrip gecombineerd aanslagbiljet. Ook hier is dan de machtiging tot automatische incasso van 
toepassing.  
 
Deelname aan de automatische incasso  
1. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of voor belastingschuldigen en geldt ook voor 

aanslagen die worden opgelegd in een later jaar dan het jaar waarop zij betrekking hebben.  
2. Deelname aan de automatische incasso is mogelijk voor aanslagbiljetten vanaf € 65,00 en voor 

aanslagbiljetten tot € 5.000,00. 
3. De gemeente Best kan de deelname aan de automatische incasso weigeren als er omstandigheden 

worden geconstateerd, of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of 
zouden kunnen belemmeren.  

4. Als de automatische incasso op enig moment is stopgezet, kan het gedurende het afschrijvingstijdvak 
nog maximaal één keer opnieuw geactiveerd worden.  

 
Aanmelding  
1. Aanmelding voor de automatische incasso kan op 2 manieren. U kunt zich aanmelden via het beveiligde 

invulscherm, via www.gemeentebest.nl/betalen-gemeentelijke-heffingen. U heeft ook de mogelijkheid 
om de groene machtigingskaart in te leveren of toe te zenden aan de gemeente Best. 

2. De machtiging tot automatische incasso moet bij voorkeur vooraf worden verleend, maar uiterlijk binnen 
2 weken na dagtekening van het aanslagbiljet zijn ontvangen door de gemeente Best.  

3. Als de machtiging tot automatische incasso na de in het tweede lid gestelde termijn wordt ontvangen, 
kan dit gevolgen hebben voor het aantal incassotermijnen en de hoogte van de termijnbedragen. De 
berekening van het termijnbedrag vindt plaats conform het bepaalde in artikel 9 van dit reglement.  

 
Stilzwijgende verlenging  
De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.  
 
Incassotermijnen  
Aanslagen waarvoor tijdig automatische incasso is afgegeven, kennen maximaal tien maandelijkse 
incassotermijnen.  
 
Berekening termijnbedrag  
1. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen 

van de aanslag dat na verwerking van de machtiging nog over blijft.  
2. Als de machtiging is verleend vóór aanvang van het belastingjaar of stilzwijgend is verlengd, dan wordt 

het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen welke van toepassing 
zijn op de verzonden aanslag.  

3. Als er tijdens het afschrijvingstijdvak incassotermijn(en) niet worden geïncasseerd, heeft de gemeente 
Best het recht het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingschuldige.  
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Verzending aanslagbiljet  
De gemeente Best spant zich in het aanslagbiljet in de maand februari te verzenden. Aan latere verzending 
kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Tijdstip van afschrijving  
1. De automatische incasso gaat in in de maand volgend op de maand waarin het aanslagbiljet is 

verzonden.  
2. De eerste afschrijving vindt volgens datgene wat geregeld is in het derde lid, plaats omstreeks de eerste 

of volgende vervaldag van het aanslagbiljet.  
3. De gemeente Best schrijft het termijnbedrag automatisch af op of omstreeks de laatste werkdag van de 

maand.  
 
Ontbindende voorwaarden  
De gemeente Best beëindigt de automatische incasso:  
1. als de automatische incasso niet slaagt gedurende twee incassotermijnen;  
2. als de automatische incasso door de bank wordt geweigerd omdat incasso niet meer mogelijk is, of 

omdat het rekeningnummer is vervallen of geblokkeerd staat;  
3. als de belastingschuldige uitstel van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld of 

als er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zou 
belemmeren.  

 
Overlijden  
1. Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.  
2. De erven kunnen de automatische incasso stopzetten door het insturen van de rode kaart.  
 
Echtscheiding  
1. Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de 

automatische incasso niet.  
2. Wanneer als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer 

kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan moet de belastingschuldige zo spoedig 
mogelijk een rekeningnummer melden waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.  

 
Verhuizing  
1. Verhuizingen van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet. 
2. Bij verhuizing naar een andere gemeente moet de belastingschuldige na de laatste incassotermijn van 

het afschrijvingstijdvak de incasso zelf te beëindigen.  
 
Wijziging bankrekening incasso  
Wijziging van bankrekening moet meteen schriftelijk worden gemeld aan de gemeente Best.  
 
Terugboeking  
Als de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij de bankinstelling 
opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te boeken (storneren).  
 
Stortingen buiten de automatische incasso  
(Termijn) betalingen buiten de automatische incasso om worden verwerkt in de resterende termijnen voor 
automatische incasso. 
 
Beëindiging van de incasso overeenkomst  
1. De automatische incasso kan door de belastingschuldige altijd worden opgeheven door het inzenden van 

de rode kaart.  
2. Als tijdens een periode van twee jaar geen automatische incasso heeft plaatsgevonden, dan beëindigt 

de gemeente Best de incasso-overeenkomst.  
 
Best,  
De invorderingsambtenaar 


