
 

 

MOTIE Beperking terugwerkende kracht aanslagen 

precarioheffing*  

 

Van:  GroenLinks, VVD 

Aan:  De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp:          Precarioheffing 2012 (en eerder) 

* DW┣W ﾏﾗデｷW HWヮWヴﾆデ ┣ｷIｴ デﾗデ SW ┣ｪﾐく さoverige precarioざ に in de tekst: precarioº  に  deze betreft de (niet vergunning- 

   gerelateerde) heffingsgrondslagen D1, D4, E1, E3, E4 en E5 volgens de Verordening Precariobelasting 2013.    

 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 23 januari 2014, 

 

Constaterende dat: 

- In antwoord op vragen van GroenLinks is gebleken dat Bloemendaalse ondernemers over de jaren 2011 en 2012 nog  

  geen precarioº-aanslagen hebben ontvangen en de betreffende ondernemers ook nog niet zijn geïnformeerd over  

  geplande heffing met terugwerkende kracht; 

 

Overwegende dat: 

Enerzijds: 

- Ondernemers geacht worden op de hoogte te zijn van geldende belastingbepalingen, dus ook van de   

  precarioº-heffingsgrondslagen; 

- Het heffingsrecht geldt tot drie jaar na het ontstaan van het belastbare feit; 

- DW Sﾗﾗヴ ｴWデ CﾗﾉﾉWｪW ｪWゲIｴ;デデW ﾗヮHヴWﾐｪゲデWﾐ ヮヴWI;ヴｷﾗｴWaaｷﾐｪ ﾗ┗Wヴ ヲヰヱヲ I;く オ ヱヵくヰヰヰが- zou zijn, maar dat  

  dit bedrag gelet op beperkte waarnemingen van belastbare feiten mogelijk WﾐﾆWﾉW S┌ｷ┣WﾐSWﾐ E┌ヴﾗげゲ  
  hoger zou moeten zijn; 

Maar anderzijds: 

- Er een aanzienlijke vertraging is opgetreden in de uitvoering van de precarioº-aanslagen; 

- De informatie aan betrokkenen (in het bijzonder de ondernemers) over het (nog) niet opleggen van deze  

  aanslagen achterwege is gebleven; 

- Onduidelijkheid bestaat over de volledigheid van de vóór 2012 en 2013 geïnventariseerde precarioº-feiten; 

- De gemeente door het niet-innen een beperkt bedrag van オ ヱヵくヰヰヰが- デﾗデ I;く オ ヲヰ.000,- over 2012 (en  

  eenzelfde bedrag over 2011) aan belastingopbrengsten zou mislopen; 

    

Spreekt uit dat: 

1. Heffing van gemeentelijke belastingen als regel moet plaatsvinden ruim voor het einde van de juridische  

     heffingsperiode en als regel uiterlijk in het jaar na het ontstaan van het belastbare feit; 

2. Precarioº-aanslagen over jaren vóór 2013 niet meer opgelegd moeten worden en de financiële effecten hiervan  

    zo nodig mee te nemen voorjaarsnota; 

3. D

 

En betreurt overigens dat, terwijl het College  al meer dan een jaar geleden op de hoogte was van de vertraging met 

de precarioº-aanslagen, de raad niet hierover is geïnformeerd en dus niet eerder kon bijsturen.   

 

 

Fractie GroenLinks: R.W. Kruijswijk        -        Fractie VVD: A. Goote        -        Fヴ;IデｷW ぐくく   ぐぐぐぐぐぐぐ 

 
 

 

 

Stemmen voor:                      Stemmen tegen: 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Bloemendaal op 23-01-2014                 



                                                                                                                                                                                              De Griffier              De burgemeester 


