
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ROERENDE-
ZAAKBELASTINGEN 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2019;

gelet op Hoofdstuk V van de Wet algemene regels herindeling en artikel 221 van de 
Gemeentewet;

BESLUIT:

Artikel I

De Verordening roerende-zaakbelastingen 2018 geldend te verklaren voor het gehele gebied 
van de gemeente Groningen.

Artikel II

De volgende Verordening tot wijziging van de Verordening roerende-
zaakbelastingen 2018 vast te stellen.

A.

Artikel 5, eerste lid, onder h, vervalt.

B.

Artikel 7 luidt na wijziging als volgt:

Artikel 7 Belastingtarieven
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 

percentage bedraagt voor:
a. de gebruikersbelasting 0,4017%;
b. de eigenarenbelasting:

1. voor woonruimten 0,1700%;
2. voor bedrijfsruimten 0,4988%.

2. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000,-- blijft, wordt geen belasting geheven.

C.

Artikel 9 luidt na wijziging als volgt:

Artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag 

worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op de maand die in
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door 
middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat een aanslag 



moet worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag 
van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld
en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3. Het minimum termijnbedrag is € 10,--. Slechts het laatste termijnbedrag kan lager zijn dan 
€ 10,--. Indien het aanslagbedrag lager is dan € 100,-- wordt in afwijking van het gestelde 
in het tweede lid het aantal termijnen verlaagd en kan het laatste termijnbedrag afwijken 
van de voorgaande gelijke termijnen.

4. Belastingbedragen van € 10,-- of minder worden niet geheven. Hierbij wordt het totaal van
op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen aangemerkt als één 
belastingbedrag.  

Artikel III

Deze besluiten treden in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en 
werken terug tot en met 1 januari 2019 welke datum tevens de datum van ingang van de 
heffing van de roerende-zaakbelastingen is.

Gedaan  te  Groningen  in  de  openbare  raadsvergadering  van  27  maart
2019.
 

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.


