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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Besluiten tot het vaststellen van de Verordening bestuursrechtelijke geldschulden. 
 
 
Samenvatting 
 
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) schrijft in veel gevallen dwingend voor hoe de gemeente moet 
handelen bij het betalen en innen van de geldschulden. Om hiervan af te wijken biedt titel 4.4 van de wet 
daartoe de ruimte, met dien verstande dat afwijkende regelingen bij verordening moeten worden geregeld.  
Deze verordening hanteert één uniforme betalingstermijn van 30 dagen voor geldschulden voortvloeiende 
uit een wettelijk voorschrift dat een verplichting tot betaling aan of door een bestuursorgaan regelt of uit 
een besluit dat vatbaar is voor bezwaar of beroep. 
 
 
 
Bijlagen 
- Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 
 

Pagina 1 van 2 

mailto:Adrie.verhoef@stichtsevecht.nl


Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

Pagina 2 van 2 

 
Harmonisatie 
Op 1 januari 2013 moet al het beleid van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen te 
zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelingen hun rechtskracht. 
Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. 
 
Onderstaand treft u een voorstel aan om de verordening bestuursrechtelijke geldschulden te 
harmoniseren waardoor per 1 januari 2013 voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving 
zal gelden. 
Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het Plan 
van Aanpak Harmonisatie.  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
In een aantal situaties bestaat de behoefte aan een snelle invordering. In dergelijke gevallen is een korte 
betalingstermijn gewenst om nog enig effect te hebben. Ten behoeve van de uniformiteit en duidelijkheid 
is het wenselijk om binnen de gemeente voor alle geldschulden die voortvloeien uit een besluit dat vatbaar 
is voor bezwaar of beroep één betalingstermijn te hanteren. 
 
In de voorgestelde verordening wordt de betalingstermijn bepaald op 30 dagen.  
Het vaststellen van deze minimumtermijn bij verordening laat onverlet dat er in individuele besluiten 
desgewenst en expliciet benoemd een langere betalingstermijn kan worden opgenomen. 
 
Argumenten 
Onder bestuursrechtelijke geldschulden worden verstaan: alle verplichtingen tot betaling van een 
geldschuld aan of door een bestuursorgaan voor zover die voortvloeien uit een beschikking of voor zover 
die rechtstreeks zijn ontstaan op grond van een wettelijk voorschrift. 
 
Met de inwerkingtreding van de Awb, titel 4.4 is er uniforme regeling vastgesteld voor bestuursrechtelijke 
geldschulden. Bij deze regeling gaat het om geldschulden die voortvloeien uit: 
• een wettelijk voorschrift dat een verplichting tot betaling uitsluitend aan of door een bestuursorgaan 

regelt; 
• een besluit dat vatbaar is voor bezwaar of beroep. 
 
Op deze algemene en uniforme regeling kunnen bij verordening afwijkende regelingen worden gesteld. 
Voor zover de geldschulden voortvloeien uit de wet, een wettelijk voorschrift of een besluit van een 
bestuursorgaan waartegen bezwaar gemaakt kan worden of beroep kan worden ingesteld, wordt 
overeenkomstig artikel 4:87 lid 1 van de Awb een betalingstermijn van zes weken gehanteerd.  
Een langere betalingstermijn mag in de beschikking zelf worden vermeld, een kortere betalingstermijn is 
alleen toegestaan indien dat in een wet of verordening als zodanig is geregeld (Awb, artikel 4.87, lid 2). 
 
Binnen de gemeentelijke organisatie is er behoefte aan een kortere betalingstermijn, ingegeven door de 
noodzaak dat er in een aantal situaties een snellere invordering gewenst is om nog enig effect te hebben. 
Voorgesteld wordt om binnen de gemeente één uniforme betalingstermijn te hanteren van 30 dagen. Het 
hanteren van een uniforme betalingstermijn brengt duidelijkheid voor de gemeente als voor de burger.    
 
 
10 oktober 2012 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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