Aanwijzing- en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaren RDW, belast met de heffing en
invordering van leges.

Het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht; de
heffings-/invorderingsambtenaar van de BghU, belast met de heffing en invordering van leges
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en
onderdeel c, 232 lid 4 onder c van de Gemeentewet, ieder voor zoveel het zijn bevoegdheid
betreft;

gelet op:

de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet
inzake rijksbelastingen, artikel 2:2:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling Utrecht (ARU) en de
Financiële verordening van gemeente Utrechtse Heuvelrug;

besluiten:
de Algemeen Directeur van de Rijksdienst voor het wegverkeer
1.
2.

3.

te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar met uitsluiting van elke arbeidsrechtelijke
verhouding en deze organiek te plaatsen bij de BghU,
aan te wijzen als ambtenaar die in zijn plaats treedt met betrekking tot de uitvoering van
wettelijke bepalingen betreffende de heffing en invordering van de gevorderde leges als
bedoeld in hoofdstuk 18 van de tarieventabel die behoort bij de legesverordening
Utrechtse Heuvelrug (artikel 1.18.1.1 tot en met 1.18.2),
aan te wijzen als ambtenaar belast met de heffing en invordering, als bedoeld in artikel
231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekend gemaakt.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten
en hoogheemraadschap Utrecht op 29 juni 2018.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekend gemaakt.

De voorzitter,

De secretaris,

P.J.M. Poelmann

A.H. Geytenbeek

Aanleiding voor het aanwijzings- en benoemingsbesluit:
De RDW verleent ontheffingen op grond van de Wegenverkeerswet, namens de gemeente Utrechtse
Heuvelrug. Om de leges die verband houden met deze ontheffingen te heffen en te innen is aanwijzing
van een bevoegde ambtenaar en benoeming tot onbezoldigd ambtenaar noodzakelijk:

Wettelijke grondslag:
Wegenverkeerswet 1994:


Artikel 149: er kan ontheffing worden verleend voor wegen van het rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen.

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:


Artikel 87: er kan ontheffing worden verleend voor bepaalde verkeerssituaties.

Regeling Voertuigen, afdelingen 7, 8 en 14 van hoofdstuk 5 (permanente eisen):


Afdeling 7: Motorrijtuigen met beperkte snelheid



Afdeling 8: Landbouw- of bosbouwtrekkers



Afdeling 14: Aanhangwagens achter landbouw- of bosbouwtrekkers en achter motorrijtuigen met
beperkte snelheid

VNG model:


Heffing van leges is mogelijk als in de gemeentelijke verordening een bepaling is opgenomen.
Deze bepalingen zijn in de legesverordening Utrechtse Heuvelrug in hoofdstuk 18 opgenomen.



De opname van de legesbepaling voor ontheffing-verlening voor langzaam verkeer zonder
kenteken geldt zowel voor gemeenten die de ontheffing-verlening aan de RDW hebben
gemandateerd als gemeenten die de ontheffing-verlening zelf behandelen.



Gemeenten die ontheffing-verlening zelf behandelen, kunnen het tarief zelf bepalen.

