
Besluit kwijtscheldingsregels 2012

De raad van de gemeente Haarlem;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 255 van de Gemeentewet en de Invorderingswet 1990;
besluit het volgende vast te stellen:

Besluit kwijtscheldingsregels 2012

Artikel 1 Verruimde kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990 het percentage voor berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100
percent:
a. afvalstoffenheffing;
b. de leges voor de huisvestingsvergunning;
c. de leges voor de gehandicaptenparkeerkaart;
c.d. de leges voor het verkrijgen, verplaatsen en verlengen van een gehandicaptenparkeerplaats op

kenteken;
c.e. de leges voor het vervangen van het onderbord bij een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;
c.f. de leges voor het aanbrengen van een nieuwe markering bij een gehandicaptenparkeerplaats op

kenteken;
c.g. de leges voor huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4 lid 7 van het Reglement Burgerlijke

Stand

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Bij de invordering van de hondenbelasting wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990 het percentage voor berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100
percent. De kwijtschelding hondenbelasting wordt beperkt tot 50% van de verschuldigde
hondenbelasting over de eerste hond.

Artikel 3 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de overige gemeentelijke heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Het besluit ‘Besluit Kwijtscheldingsregels 2011’ laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van dd.
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij
van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

1.2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
1.3. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2012.
1.4. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwijtscheldingsregels 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering dd <>.

De griffier, De voorzitter,


