
Besluit aanwijzing inlichtingenverplichtingen 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Montferland;  
 
Gelet op artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering 
onroerende zaken (wet WOZ), artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en 
artikel 63a van de Invorderingswet 1990; 

 
 
besluit: 
 
vast te stellen het volgende besluit: 
 
Artikel 1 
 
De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastin-
gen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing ver-
klaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet bestaan 
jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Ge-
meentewet, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de in-
vordering van gemeentelijke belastingen: 

a. Medewerkers Informatie 
b. De belastingdeurwaarder 

 
Artikel 2 
 

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur 
krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken bestaan jegens de gemeenteambte-
naar bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, gelden mede jegens 
de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing van gemeentelijke belastingen: 

a. Medewerkers Informatie 
b. Taxateurs van het bureau ingehuurd door de gemeente Montferland  

 
Artikel 3 Slotbepaling 
 

1. Het op 19 oktober 2010 vastgestelde aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen wordt 
ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande 
dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan. 

2. Dit aanwijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de be-
kendmaking.  

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing inlichtingenverplichtingen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 december 2013. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Montferland, 
De secretaris,                              De burgemeester, 
 
 
 
De heer T.M.J.M. Evers                 Mevrouw C.C. Leppink-Schuitema 
 


