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Intitulé 
 
Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 2013 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2012; 
 
gehoord de werksessie van 12 november 2012; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:87 en 4:89 van de Algemene wet 
bestuursrecht; 
 

b e s l u i t : 
 
vast te stellen de  
 
Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 2013 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. de gemeente : de gemeente Stichtse Vecht; 
b. de wet : de Algemene wet bestuursrecht; 
c. bestuursorgaan : de raad, de burgemeester en het college van Stichtse Vecht; 
d. het college : het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht; 
e. chartale betaling: betaling met contant geld, daaronder begrepen betalingen met een cheque of 

chipknip; 
f. girale betaling : betaling door bijschrijving op een daartoe door de schuldeiser bestemde 

bankrekening. 
 
Artikel 2 Reikwijdte 
Deze verordening is niet van toepassing voor zover het onderwerp bestuursrechtelijke geldschulden 
in een andere verordening is geregeld. Bij verordening kan worden afgeweken van het bepaalde in 
deze verordening. 
 
Artikel 3 Betalingstermijn 
In afwijking van artikel 4:87 lid 1 van de wet geschiedt de betaling binnen 30 dagen nadat de 
beschikking op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt, tenzij de beschikking een later tijdstip 
vermeldt. 
 
Artikel 4 Verplichting tot betaling zonder beschikking tot vaststelling 
Voor de uit de volgende wettelijke voorschriften voortvloeiende bestuursrechtelijke geldschulden 
wordt bepaald dat geen beschikking wordt vastgesteld alvorens een geldsom moet worden betaald 
betreffende: 
 
a. de tarieventabel behorend bij de legesverordening van de gemeente, hoofdstuk 1 tot en met 13, 

17 tot en met 19, 20 met uitzondering van 1.20.2 en volgende artikelen; 
b. onverschuldigde bedragen voor zover deze tot stand zijn gekomen bij handelingen aan de balie; 
c. de verordening op de heffing en invordering van kadegelden; 
d. de Algemene subsidieverordening Stichtse Vecht. 
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Artikel 5 Wijze van betaling 
a. naast girale betaling, zoals geregeld in artikel 4:89 van de wet, is chartale betaling mogelijk in 

alle gevallen dat de schuldenaar betaalt aan een bestuursorgaan van de gemeente 
b. indien het bestuursorgaan betaalt aan een schuldeiser, is chartale betaling alleen mogelijk 

ingeval van: 
• het verlenen van een voorschot op een te verstrekken uitkering ingevolge de Wet Werk en 

Bijstand; 
• onverschuldigde bedragen voor zover deze tot stand zijn gekomen bij handelingen aan de 

balie. 
 
Artikel 6 Overgangsbepaling 
a. Op een verplichting tot betaling van een geldsom aan of door een bestuursorgaan, vastgesteld 

of ontstaan vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, blijft het recht zoals dat 
gold vóór dat tijdstip van toepassing. 

b. Op een verplichting tot betaling van een geldsom aan of door een bestuursorgaan in verband 
met een subsidie die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening is verleend, 
blijft het recht zoals dat gold vóór dat tijdstip van toepassing. 

 
Artikel 7 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie. 
 
Artikel 8 Intrekken oude verordening 
De verordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Breukelen, vastgesteld op 30 juni 2009,  
De verordening bestuursrechtelijke geldschulden gemeente Loenen, vastgesteld op 16 februari 2010, 
worden ingetrokken. 
 
 
27 november 2012 
 
Griffier Voorzitter 
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Algemene toelichting 
 
Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 
 
Met het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (vierde tranche) is het 
onderwerp bestuursrechtelijke geldschulden aan de wet toegevoegd. Titel 4.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht is van toepassing op geldschulden die voortvloeien uit de wet, een wettelijk voorschrift 
of een besluit van een bestuursorgaan waartegen bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan 
worden ingesteld. 
Met betrekking tot een aantal onderwerpen bestaat de vrijheid iets aanvullends of afwijkends te 
regelen in een gemeentelijke verordening. Van die mogelijkheid wordt met deze verordening gebruik 
gemaakt. 
 
 
 
Artikelgewijze toelichting 
 
Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 
 
Artikel 1 
In dit artikel zijn omschrijvingen opgenomen van begrippen die in deze verordening worden 
gehanteerd. 
 
Artikel 2 
In een aantal specifieke verordeningen zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op 
bestuursrechtelijke geldschulden. Deze verordening is niet van toepassing voor zover in een 
specifieke verordening andere regels zijn opgenomen. 
 
Artikel 3 
In afwijking van het bepaalde in artikel 4:87 van de Algemene wet bestuursrecht geniet de betaling 
binnen 30 dagen nadat de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt, tenzij in de 
beschikking een later tijdstip is genoemd. 
 
Artikel 4 
Artikel 4:86 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat de verplichting tot betaling van een 
geldsom bij beschikking wordt vastgesteld. In de gemeente Stichtse Vecht worden echter ook 
regelmatig betalingen aan en van burgers gedaan zonder vaststellingsbeschikking. Artikel 4:88 van 
de wet biedt de mogelijkheid bij wettelijk voorschrift te bepalen dat een geldsom moet worden 
betaald zonder dat deze bij beschikking is vastgesteld.  
In dit artikel is een opsomming van betalingsverplichtingen opgenomen waarvoor geen beschikking 
wordt vastgesteld. 
 
Artikel 5 
Artikel 4:89 van de Algemene wet bestuursrecht gaat uit van girale betaling. Chartale (contante) 
betaling is alleen mogelijk als dit specifiek geregeld wordt. Om de burger de mogelijkheid te bieden 
schulden ook op andere wijze te voldoen, regelt dit artikel dat chartale betaling van producten nog 
steeds mogelijk is. 
Het bestuursorgaan betaalt alleen contant uit in de specifiek in deze verordening genoemde 
situaties. 
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Artikel 6 
Dit artikel bevat overgangsbepalingen. Daarbij is aangesloten bij het overgangsrecht behorende bij 
titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Op geldschulden welke voor de inwerkingtreding van 
deze verordening bij beschikking zijn vastgesteld, blijft het oude recht van toepassing.  
Het tweede lid geeft om praktische redenen een aanvullende voorziening voor subsidies. Het oude 
recht blijft ook van toepassing op betalingsverplichtingen die weliswaar na inwerkingtreding van de 
wet zijn ontstaan maar samenhangen met verleende subsidies van voor inwerkingtreding.  
 
Artikel 7 en 8 
Deze artikelen spreken voor zichzelf. 
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