
  

Besluit elektronische bekendmaking 
 
Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; 
Gelet op artikel 50daa van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de artikelen 5a en 9b 
van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden en 
artikel 2:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
Besluit: 
Het Besluit elektronische bekendmaking Noordelijk Belastingkantoor vast te stellen. 
 

 
 
Artikel 1  Begripsomschrijvingen  
In dit besluit wordt verstaan onder:  
a.  bekendmaking: de wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten van het bestuur van 

het Noordelijk Belastingkantoor die algemeen verbindende voorschriften inhouden, de 
wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot één 
of meer belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van het 
ontwerp van besluiten, kennisgeving van meldingen, alsmede overig wettelijk verplichte 
kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen, de kennisgeving van 
mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt;  

b. besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een 
publiekrechtelijke rechtshandeling (artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht);  

c. ontwerpbesluit: een besluit dat zo nodig wordt voorbereid met een in de wet verplicht 
voorgeschreven inspraakprocedure, dan wel met afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht dan wel met een andere inspraakprocedure;  

d. elektronisch publicatieblad: het publicatieblad, bedoeld in de artikelen 32ja, 45ba, 
50daa, 56aa, 65aa, 78aa en 88aa van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

 
Artikel 2  Bekendmaking  
1.  Iedere bekendmaking, die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt 

in ieder geval in een elektronisch publicatieblad, tenzij bij wet of regelgeving een andere 
wijze van bekendmaking is voorgeschreven.  

2.  Het elektronisch publicatieblad is voor een ieder te raadplegen via op 
www.officielebekendmakingen.nl.  

3.  De bekendmaking in het elektronisch publicatieblad is de rechtsgeldige bekendmaking.  
 
Artikel 3  Terinzagelegging  
1.  De terinzagelegging van een besluit of een ontwerpbesluit en de daarbij behorende 

bijlage of bijlagen geschiedt in ieder geval in een elektronisch publicatieblad, tenzij bij 
wet of regelgeving een andere wijze van terinzagelegging is voorgeschreven.  



  

2.  Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor kan besluiten om de stukken ook fysiek 
ter inzage te leggen op een plek die naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komt.  

3.  Voor zover het bepaalde in het eerste lid niet uitvoerbaar is, wordt volstaan met het 
vermelden van de zakelijke inhoud van het besluit in het elektronisch publicatieblad en 
vindt de terinzagelegging plaats op een plek die naar het oordeel van het bestuur van 
het Noordelijk Belastingkantoor daarvoor in aanmerking komt.  

 
Artikel 4  Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018. 
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit elektronische bekendmaking Noordelijk 

Belastingkantoor. 
 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor van  
30 oktober 2017. 
 
de voorzitter,       de secretaris, 
 
Ton Schroor.       Paulien Geerdink. 


