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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2020-022794 

 
Onderwerp 
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
20 oktober 2020 15 december 2020   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. Vast te stellen de “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021”. 
 
Inleiding 
Op 3 juni 2020 is de motie Onderzoek naar implicaties kwijtscheldingsregeling Onroerende-
zaakbelasting (OZB) aanvaard. Uw raad is per raadsinformatiebrief d.d. 13 oktober 2020 
geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.  De uitkomsten van het onderzoek tonen aan 
dat er geen bezwaar is om kwijtschelding te verlenen voor OZB. Daarnaast passen we de verordening 
aan voor ondernemers, zodat deze groep dezelfde rechten krijgt als natuurlijke personen / niet-
ondernemers. Uw raad wordt gevraagd de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
2021 vast te stellen.  
 
Argumenten 
1.1 Verruimen beleid: mogelijkheid kwijtschelding OZB gaan we invoeren 
Kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen wordt verleend aan personen die een inkomen op 
bijstandsniveau hebben. Daarnaast mag er geen sprake zijn van vermogen. De criteria voor het 
vaststellen van vermogen zijn wettelijk vastgelegd en vallen niet onder de beleidsvrijheid van 
gemeenten. Een berekening toont aan of kwijtschelding toegekend kan worden. Bezit je een huis, 
dan wordt dit ook gezien als vermogen. Alleen wanneer er géén overwaarde is (woz-waarde – 
hypotheekwaarde = overwaarde), kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.  
 
Gezien de huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt, zal er naar verwachting vaak sprake zijn van 
vermogen, en dus een afwijzing op de aanvraag kwijtschelding. We maken het mogelijk dat 
onroerende-zaakbelasting (alleen woonlasten) kwijtgescholden kan worden en passen het beleid 
hierop aan.  
 
1.2  Meedoen mogelijk maken: Natuurlijke personen / ondernemers kunnen ook aanvraag doen  
Voor ZZP-ers is in het huidige beleid (Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016) 
een restrictie opgenomen. Alleen wanneer een ZZP-er een BBZ -uitkering (Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen) krijgt, kan hij / zij in aanmerking komen voor kwijtschelding.  
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We laten dit los, zodat álle natuurlijke personen / ondernemers een aanvraag kunnen indienen voor 
de kwijtschelding van hun privé-belastingen. De voorwaarden waaronder kwijtschelding aan een 
ondernemer wordt verleend, zijn gelijk aan de voorwaarden die voor natuurlijke personen/niet-
ondernemers gelden. Dat wil zeggen dat van dezelfde betalingscapaciteit en hetzelfde vermogen 
wordt uitgegaan. Dit past binnen de uitgangspunten van de nota Meedoen makkelijker maken.  
 
1.3 Uw raad is bevoegd om de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen 
Op grond van artikel 255 Gemeentewet kan de raad bepalen dat in het geheel geen, dan wel 
gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend. Daarnaast kan de raad met betrekking tot de wijze 
waarop de kosten van bestaan in aanmerking worden genomen afwijkende regels stellen die er toe 
leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend. Afwijken van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990 is altijd een raadsbesluit.  
In Goirle hanteren we al jaren de volgende afwijkingen en/of verruimingen:  
‐ gedeeltelijke kwijtschelding hondenbelasting: alleen eerste hond 
- ruimere kwijtschelding door ten opzichte van de rijksregeling een hoger percentage te hanteren 

bij de berekening van de kosten van bestaan:  
o AOW 100% in plaats van 90%  
o Netto kosten kinderopvang 

 
Toelichting keuze hoger percentage 
Voor personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt kan de raad besluiten om de 
reguliere kwijtscheldingsnormen voor AOW-gerechtigden te verhogen tot 100% van de toepasselijke 
netto AOW-bedragen. Deze maatregel voorkomt dat AOW-gerechtigden minder aanspraak op 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen kunnen maken 
 
Toelichting keuze kinderopvang 
Het is sinds 2012 mogelijk om als gemeente rekening te houden met de kosten van kinderopvang bij 
het beoordelen van aanvragen voor kwijtschelding. Hierdoor hebben huishoudens met een relatief 
laag inkomen die gebruik maken van formele kinderopvang, mogelijk wel recht op kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen, terwijl zij hier gezien hun inkomen, geen recht op zouden hebben. Dit 
biedt mogelijkheid om de koopkracht voor gezinnen met kinderen die gebruik maken van 
kinderopvang te vergroten. Gezien de voordelen voor deze gezinnen maakt Goirle gebruik van deze 
mogelijkheid.  
 
Kanttekeningen 
1.1  Hoger aantal aanvragen, zorgt voor hogere uitvoeringskosten 
We kunnen niet sturen op het aantal aanvragen dat ingediend wordt. Iedere aanvraag moet getoetst 
worden, en dat brengt kosten met zich mee. Als gevolg van de corona-crisis verwachten we een 
hoger aantal aanvragen kwijtschelding. De verruiming van het kwijtscheldingsbeleid kan mogelijk óók 
leiden tot een stijging van het aantal. Het budget biedt ruimte om een lichte stijging op te vangen.  
  
Financiën 
In de praktijk ontvangen we erg weinig aanvragen kwijtschelding van huiseigenaren. Wanneer we 
naar 2020 kijken, zijn dat er zo’n 10. Een heel klein deel hiervan krijgt vervolgens kwijtschelding 
toegekend. Het financiële effect is voor 2020 dan ook zeer beperkt (minder dan € 1.000, bij een 
gelijkblijvend aantal aanvragen).  
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Van vereffening voor de draagkrachtige OZB-plichtingen is, op basis van de huidige gegevens, nog 
geen sprake. We monitoren in 2021 wat de daadwerkelijke financiële effecten zijn. Een hoger aantal 
aanvragen maakt dat de kosten van de uitvoering stijgen. Bij een hoger aantal toekenningen stijgen 
ook de kosten van kwijtschelding. We benutten 2021 om inzicht in deze cijfers te krijgen en om te 
beoordelen of vereffening noodzakelijk is.  
 
Kwijtschelding valt onder thema 1.3 Zorg & Activering - Taakveld 6.3 Inkomensregelingen  
Kostenplaats 6630004 Kwijtscheldingen 
 
Samenwerking 
Dit voorstel is tot stand gekomen binnen de samenwerking GHO Belastingen en afgestemd met 
Sociaal Domein (minimabeleid)  
 
Communicatie 
In de communicatie rondom kwijtschelding trekken we samen op met Sociaal Domein 
(minimabeleid) en afdeling Communicatie om zo te bepalen hoe we de doelgroep het beste kunnen 
bereiken.  
 
Na vaststelling wordt de verordening elektronisch bekendgemaakt in het gemeenteblad. In het 
Goirles Belang wordt hier melding van gemaakt en verwezen naar www.officielebekendmakingen.nl. 
De verordening wordt vervolgens toegevoegd aan de database decentrale regelgeving (CVDR). 
 
Vervolg 
De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 treedt in werking op 1 januari 2021. 
 
Bijlagen 
Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
 
 
 
 
  

http://www.officielebekendmakingen.nl/
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2020; 
 
gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en 
waterschapsbelastingen; 
 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
 
Vast te stellen de: 
 
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 
 
Artikel 1 Kwijtschelding 
1. Bij invordering van de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen wordt kwijtschelding 

verleend: 

- gebruikersdeel rioolheffing; 
- afvalstoffenheffing; 

- hondenbelasting, alleen voor de eerste hond; 

- onroerende-zaakbelasting: alleen lasten eigendom woning; 
2. Voor alle andere belastingen en heffingen waaronder begrepen alle rechten en leges, wordt geen 

kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 2 Kosten van bestaan 
1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van 
bestaan vastgesteld op 100 percent.  

2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere 
regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde 
personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto 
AOW-bedragen. 

 
Artikel 3 Netto kosten kinderopvang 
Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 
worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde 
netto kosten van kinderopvang.  
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Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers (natuurlijke personen) 
Met inachtneming van het overige in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen en heffingen die genoemd zijn in artikel 1 en die geen verband houden 
met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of 
zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 
van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. 
 
Artikel 5 Indienen van een aanvraag 
1. Een verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend met behulp van het daarvoor bestemde 

formulier.  
2. Een verzoek om kwijtschelding moet zo spoedig mogelijk na de dagtekening van de aanslag of de 

kennisgeving worden ingediend.  
3. Als een aanvraagformulier onvolledig wordt terugontvangen of de gevraagde documenten niet 

door de aanvrager zijn bijgevoegd, wordt de aanvrager éénmaal in de gelegenheid gesteld de 
stukken binnen veertien dagen te completeren. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan het verzoek 
zonder verdere beoordeling worden afgewezen. 

4. Als het aanvraagformulier voor kwijtschelding van belastingen en heffingen genoemd in artikel 1 
is ontvangen, dan wordt deze invordering in beginsel opgeschort.  

 
Artikel 6 Automatische kwijtschelding 
1. Automatische kwijtschelding wordt verleend naar aanleiding van onderzoek door 

bestandsvergelijkingen betreffende het voorgaande jaar vóór volledig toegekende 
kwijtscheldingsverzoeken. 

2. De belastingplichtige die voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt, krijgt hiervan 
schriftelijk bericht. 

3. De belastingplichtige dient bij het toetsen van een aanvraag om automatische kwijtschelding 
toestemming te geven voor bestandsvergelijking. 

 
Artikel 7 Aanvullende criteria kwijtschelding 
Kwijtschelding voor de belastingen en heffingen als genoemd in artikel 1 aan zelfstandig 
ondernemers, wordt alleen verstrekt voor (nog niet opgelegde) heffingen vanaf het jaar 2021 en 
verder.  

 
Artikel 8 Nadere regels 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels opstellen met betrekking tot de uitvoering van 
het kwijtscheldingsbeleid. 

 
Artikel 9 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016” van datum 3 november 2015, 

wordt ingetrokken per van 1 januari 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor 
aanvragen die voor die datum zijn ontvangen.  

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. 
3. Verzoeken tot kwijtschelding ingediend ná 1 januari 2021 – ook als deze betrekking hebben op 

voorgaande jaren – worden op basis van de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
2021 afgehandeld. 

4. De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2021. 
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5. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
2021”.  

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 december 2020. 
 
 

          , de voorzitter 
 
 
 

          , de griffier 
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Toelichting  
 
Algemeen 
 
Wet- en regelgeving gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 
 
Vindplaatsen wet- en regelgeving 
Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zijn de volgende wettelijke bepalingen en 
regelingen van toepassing: 
- artikel 26 van de Invorderingswet 1990; 
- hoofdstuk I en II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; 
- artikel 255 van de Gemeentewet; 
- Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen. 
 
Een nadere toelichting op de uitvoering van de kwijtschelding heeft de staatssecretaris van Financiën 
opgenomen in de Leidraad Invordering 2008 (Rijksleidraad). Omdat gemeenten formeel niet aan de 
Rijksleidraad zijn gebonden en zij hun eigen beleidsregels moeten vaststellen, heeft de VNG een 
model-Leidraad invordering gemeentelijke belastingen opgesteld (gemeentelijke Leidraad). De 
beleidsregels over kwijtschelding van belastingen staan in artikel 26 van de (gemeentelijke) Leidraad. 
 
Mogelijkheden gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 
Artikel 255 van de Gemeentewet regelt de mogelijkheid voor gemeenten om kwijtschelding van 
belastingen te verlenen. Het verlenen van kwijtschelding is geen verplichting maar een bevoegdheid. 
De Invorderingswet zegt namelijk dat gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan worden verleend aan 
een belastingplichtige die zijn belastingaanslag of een deel daarvan niet anders dan met 
buitengewoon bezwaar kan betalen. Hoofdregel bij het verlenen van kwijtschelding is dat gemeenten 
de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 volgen. Als de gemeente met betrekking tot een 
belasting niets regelt, geldt deze ministeriële regeling automatisch ook voor deze gemeentelijke 
belasting. 
De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 stelt onder andere regels over de vaststelling van het 
vermogen, de uitgaven en het netto-besteedbare inkomen van de belastingschuldige, de wijze 
waarop kwijtschelding wordt verleend en de omstandigheden die aan het verlenen van 
kwijtschelding in de weg kunnen staan. 

 
Strakker of ruimer kwijtscheldingsbeleid 
Op grond van artikel 255 Gemeentewet kan de raad bepalen dat in het geheel geen dan wel 
gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend. Daarnaast kan de raad met betrekking tot de wijze 
waarop de kosten van bestaan in aanmerking worden genomen afwijkende regels stellen die er toe 
leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend. 
 
De gemeentelijke regeling kan per belasting verschillen: 
a. de gemeente verleent voor een belasting geen kwijtschelding; 
b. de gemeente verleent voor een belasting gedeeltelijk kwijtschelding (bijvoorbeeld alleen 1e hond); 
c. de gemeente verleent voor een belasting ruimere kwijtschelding door ten opzichte van de 
rijksregeling een hoger percentage te hanteren bij de berekening van de kosten van bestaan. 
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De mogelijkheden voor een strakker kwijtscheldingsbeleid zijn beperkt. Bij de berekeningsgrondslag 
is de rijksregeling uniform voorgeschreven. Afwijkingen waarbij vermogensbestanddelen, inkomsten 
of uitgaven niet of maar beperkt worden meegenomen in de vermogens- of inkomenstoets, zijn niet 
toegestaan. 
 
Afwijken van de Uitvoeringsregeling gebeurt bij raadsbesluit 
De raad bepaalt dus of en zo ja, van welke belasting kwijtschelding wordt verleend. Het raadsbesluit 
dat het kwijtscheldingsbeleid regelt, is vormvrij. Naast een afzonderlijk besluit kunt u het afwijkende 
kwijtscheldingsbeleid ook in de betreffende belastingverordening regelen. Het beleid heeft dan 
alleen betrekking op de in die verordening geregelde gemeentelijke belasting. 
Als de raad kwijtschelding voor één of meer belastingen mogelijk heeft gemaakt, dan is het de 
invorderingsambtenaar van de gemeente die de kwijtschelding vervolgens verleent. 
 
Wanneer wordt geen kwijtschelding verleend 
Een belastingschuldige komt voor kwijtschelding in aanmerking als hij geen vermogen en geen 
betalingscapaciteit heeft. Los van de vraag of belastingschuldige al dan niet over voldoende 
vermogen of betalingscapaciteit beschikt, kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor geen 
kwijtschelding wordt verleend. Een inhoudelijke beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek blijft 
dan achterwege. De uitzonderingssituaties moeten bij elke aanvraag om kwijtschelding in de 
beoordeling worden betrokken. Deze bijzondere omstandigheden waardoor geen kwijtschelding 
wordt verleend, zijn opgesomd in artikel 8 van de Uitvoeringsregeling. 
 
Artikel 1 Kwijtschelding 
Het verlenen van kwijtschelding is geen verplichting maar een bevoegdheid. De wet zegt namelijk dat 
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan worden verleend aan een belastingplichtige die zijn 
belastingaanslag of een deel daarvan niet anders dan met buitengewoon bezwaar kan betalen. De 
raad bepaalt of en zo ja, van welke belasting kwijtschelding wordt verleend. 
Het raadsbesluit dat het kwijtscheldingsbeleid regelt, is vormvrij. Naast een afzonderlijk besluit kunt 
u het afwijkende kwijtscheldingsbeleid ook in de betreffende belastingverordening regelen. Het 
beleid heeft alleen betrekking op de in die verordening geregelde gemeentelijke belasting. 
 
Kwijtschelding wordt verstrekt voor het gebruikersdeel rioolheffing, afvalstoffenheffing, de 
hondenbelasting voor de eerste hond en de onroerende-zaakbelasting (woondeel).  Vanaf 2016 
wordt alleen nog de hondenbelasting voor de eerste hond kwijtgescholden. Als iemand meerdere 
honden bezit, wordt de belasting voor de 2e (en 3e etc.) wel gehandhaafd. De inwoner kiest zelf of en 
hoeveel honden hij wil houden. Uit sociale overwegingen is te verdedigen dat voor het houden van 
één hond kwijtschelding wordt verstrekt van de hondenbelasting. De zorg voor een huisdier (en in 
het bijzonder een hond) kan positieve effecten hebben op het aangaan en onderhouden van sociale 
contacten en vereenzaming tegengaan. De hondenbelasting is een behoorlijke aanslag op het 
besteedbare budget van minima en het risico bestaat dat huidige houders van honden in de 
toekomst niet langer voor hun hond kunnen zorgen. Daar staat tegenover dat het niet wenselijk is de 
lasten voor het houden van meer dan één hond af te wentelen op andere belastingplichtigen van de 
hondenbelasting.  
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Artikel 2 Kosten van bestaan 
Eerste lid 
De Uitvoeringsregeling stelt de kosten van bestaan op 90% van de bijstandsnorm. Op grond van 
artikel 255, vierde lid, van de Gemeentewet hebben gemeenten echter de mogelijkheid om dit 
percentage hoger vast te stellen. Aan een hoger percentage zijn echter wel grenzen gesteld. 
Gemeenten mogen het percentage voor de kosten van bestaan vaststellen op maximaal 100% van de 
bijstandsnorm. Dit percentage is niet verplicht en kan per belastingsoort verschillen. 
 
Tweede lid 
Voor personen van die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt kan de raad besluiten om de 
reguliere kwijtscheldingsnormen voor AOW-gerechtigden, te verhogen tot 100% van de toepasselijke 
netto AOW-bedragen. Deze maatregel voorkomt dat AOW-gerechtigden minder aanspraak op 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen kunnen maken. Door het wetsvoorstel ‘Geleidelijke afbouw 
van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene 
heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet’ 
komen AOW-gerechtigden zonder aanvullende maatregelen in mindere mate in aanmerking voor 
kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. 

 
Artikel 3 Netto kosten kinderopvang 
Eigen bijdrage kinderopvang 
Gemeenten mogen bij het verlenen van kwijtschelding rekening houden met de kosten van 
kinderopvang. Op grond van artikel 28, derde lid, van de Uitvoeringsregeling kan de gemeente - als 
de raad daartoe besluit - bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen voor de kwijtschelding 
rekening houden met de netto-kosten van kinderopvang. De netto-kosten worden dan aangemerkt 
als uitgaven als bedoeld in artikel 15 van de Uitvoeringsregeling. 
 
Netto-kosten 
Het gaat om de kosten die huishoudens voor kinderopvang moeten maken, na aftrek van ontvangen 
kinderopvangtoeslag. Als het huishouden een tegemoetkoming in de te betalen kosten van 
kinderopvang van de gemeente dan wel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
(UWV) ontvangt, gaat het om de kosten van kinderopvang na aftrek van deze tegemoetkomingen. 

 
Voor de berekening van de kosten van kinderopvang mag maximaal worden gerekend met de 
maximum-uurprijs zoals vermeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en 
tegemoetkomingen in kosten kinderopvang. De maximale uurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd. 

 
Het is sinds 2012 mogelijk om als gemeente rekening te houden met de kosten van kinderopvang bij 
het beoordelen van aanvragen voor kwijtschelding. Hierdoor hebben huishoudens met een relatief 
laag inkomen die gebruik maken van formele kinderopvang, mogelijk wel recht op kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen, terwijl zij hier momenteel, gezien hun inkomen geen recht op zouden 
hebben. Dit biedt mogelijkheid om de koopkracht voor gezinnen met kinderen die gebruik maken 
van kinderopvang te vergroten. Gezien de voordelen voor deze gezinnen maakt Goirle gebruik van 
deze mogelijkheid.  
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Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers (natuurlijke personen) 
Privé belastingschulden en heffingen 
Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen kunnen in aanmerking komen 
voor kwijtschelding van hun privé gemeentelijke belastingschulden. Voorwaarde is dat de raad de 
kwijtschelding voor deze groep heeft opengesteld. In de praktijk gaat het om rioolheffing,  
afvalstoffenheffing, hondenbelasting (1e hond) en onroerende-zaakbelasting.  
 
De voorwaarden waaronder kwijtschelding aan een ondernemer wordt verleend, zijn gelijk aan de 
voorwaarden die voor natuurlijke personen/niet-ondernemers gelden. Dat wil zeggen dat van 
dezelfde betalingscapaciteit en hetzelfde vermogen wordt uitgegaan. 

 
Op het moment dat een ondernemer om kwijtschelding verzoekt, is het netto besteedbare inkomen 
doorgaans nog niet in te schatten. De gemeente zou dit kunnen oplossen door de belanghebbende 
van wie zij vermoedt dat hij voor kwijtschelding in aanmerking komt, te vragen te zijner tijd een 
inkomensverklaring van de Belastingdienst over de betrokken periode te overleggen aan de hand 
waarvan dan definitief op het kwijtscheldingsverzoek kan worden beslist. In de tijd die ligt tussen 
indiening en beslissing kan de gemeente uitstel van betaling verlenen. In de praktijk kan er ruime tijd 
zijn gelegen tussen het moment waarop een ondernemer om kwijtschelding verzoekt en het moment 
waarop het netto besteedbare inkomen is in te schatten. 
 
Belastingschuldigen die hun onderneming in een rechtspersoon (B.V. of N.V.) hebben ondergebracht, 
zijn in loondienst van hun onderneming. Zij oefenen dus geen bedrijf of zelfstandig beroep uit. Als de 
vermogens- en inkomenstoets dat toelaten, kunnen ook deze belastingschuldigen als natuurlijk 
persoon/niet-ondernemer in aanmerking komen voor kwijtschelding van hun privé 
belastingschulden. 
 
Zakelijke belastingschulden 
Voor zakelijke belastingschulden komen ondernemers uitsluitend voor kwijtschelding in aanmerking 
als de kwijtschelding wordt verleend in het kader van een akkoord met alle schuldeisers en er geen 
redelijke mogelijkheid aanwezig is om een derde aansprakelijk te stellen. Deze omstandigheid zal zich 
over het algemeen alleen voordoen bij een schuldsanering in het kader van uitstel van betaling bij 
een (naderend) faillissement. Daarom kan als hoofdregel gelden dat ondernemers voor zakelijke 
belastingschulden niet in aanmerking komen voor kwijtschelding. Als reden hiervoor wordt wel 
aangedragen dat kwijtschelding voor ondernemers als een verkapte overheidssubsidie kan worden 
gezien die de concurrentiepositie verstoort. 

 
Artikel 5 Indienen van een aanvraag 
Dit artikel behoeft geen nadere uitleg. 
 
Artikel 6 Automatische kwijtschelding 
Dit artikel behoeft geen nadere uitleg. 
 
Artikel 7 Nadere regels 
Dit artikel behoeft geen nadere uitleg. 
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Artikel 8 Inwerkingtreding 
De regeling is een algemeen verbindend voorschrift en moet dus worden bekendgemaakt door 
plaatsing van de integrale tekst van het besluit tot vaststelling of wijziging van de regeling in het 
elektronisch gemeenteblad (artikel 139 e.v. Gemeentewet). 
Op grond van artikel 142 van de Gemeentewet treedt het bekend gemaakte besluit in werking met 
ingang van de achtste dag na de dag van de bekendmaking, tenzij in het besluit een ander tijdstip is 
aangegeven (vroeger of later). 
 
Artikel 9 Citeertitel 
De citeertitel vergemakkelijkt het verwijzen naar de regeling. 


