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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De antwoorden op de toezeggingen over de voorstellen Septembercirculaire en Verordening 
kwijtschelding (oordeelsvormende vergadering 01/12/2020).  
 
Inleiding 
Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 1 december 2020 zijn vragen gesteld over de 
voorstellen Septembercirculaire en Verordening kwijtschelding. In deze raadsinformatiebrief leest u 
de antwoorden op de gestelde vragen.  

2. 01-12-2020 Wethouder 
Swaans 

Septembercirculaire 
Toelichten wat de reden is van 
de structurele taakmutaties 
voor waterschapsverkiezingen.  

 

3. 01-12-2020 Wethouder 
Swaans 

Verordening Kwijtschelding 
Schriftelijk antwoorden op de 
vraag of we voor ondernemers 
ook de landelijke richtlijnen 
voor kwijtschelding volgen en of 
kwijtschelding ook voor zakelijk 
onroerend goed / 
bedrijfsruimte geldt  

 

 
Informatie 
Hieronder worden de antwoorden per onderwerp uitgewerkt. 
 
Septembercirculaire 
Op bladzijde 12 van de Septembercirculaire staat het volgende: Op basis van het uitgevoerde 
onderzoek bij de waterschapsverkiezingen 2019 hebben de VNG en de Unie van Waterschappen 
(UvW) overeenstemming bereikt over een vergoeding van € 11,2 miljoen voor de 
waterschapsverkiezingen 2023. Dit bedrag zal in vier jaarlijkse termijnen (2020-2023) van € 2,8 
miljoen via de Rijksfactuur bij de waterschappen in rekening worden gebracht en tegelijkertijd aan 
het gemeentefonds toegevoegd worden. Tevens zijn afspraken gemaakt over de wijze van indexering 
voor latere jaren. In deze circulaire vindt dan ook de structurele verwerking plaats. 
 
Verordening kwijtschelding 
Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen kunnen in aanmerking komen 
voor kwijtschelding van hun privé belastingschulden.  
Voorwaarde is dat de raad de kwijtschelding voor deze groep heeft opengesteld.  



 
 
Bladnummer Datum 

2 8 december 2020 
 

 

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. 
 
Samenvatting 
Elke aanvraag kwijtschelding wordt getoetst. We berekenen de betalingscapaciteit en het vermogen.  
De regels liggen vast in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, deze geldt landelijk.  

- Berekening voor betalingscapaciteit: artikelen 13 tot en met 16 van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990. 

- Berekening voor vermogen is vastgelegd in artikel 12 van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990. 
(o.a. overwaarde woning, banksaldo, auto > € 2.269 (tenzij medisch noodzakelijk of 
onmisbaar voor werk) 

 
Alleen privé belastingen komen in aanmerking voor kwijtschelding, geen zakelijke belastingen.  
 
Het schema hieronder geeft aan wanneer we kwijtschelding verlenen.  

Betalingscapaciteit Vermogen Kwijtschelding 

NEE NEE JA 

NEE JA NEE 

JA NEE NEE 

JA JA NEE 

 
Enkele voorbeelden 
- Een ZZP-er die kantoorruimte huurt, betaalt OZB gebruik voor dit pand (kantoor = niet-woning = 

OZB gebruik betalen). Dit zijn zakelijke lasten. Dit kan niet kwijtgescholden worden.  
Privé belastingen kunnen wel kwijtgescholden worden, wanneer er geen betalingscapaciteit én 
geen vermogen is. 

- Een eigenaar van een woning kan alleen kwijtschelding krijgen voor OZB, Rioolheffing, 
afvalstoffenheffing en hondenbelasting (1e hond) als er geen betalingscapaciteit is én geen 
vermogen. 
(overwaarde op de woning wordt gezien als vermogen: Uitvoeringsregeling Invorderingswet 
1990). 

- Een huurder van een woning kan alleen kwijtschelding krijgen voor rioolheffing, 
afvalstoffenheffing en hondenbelasting (1e hond) als er geen betalingscapaciteit is én geen 
vermogen. Een huurder betaalt geen OZB voor de woning.  

 
Vervolg 
Beide voorstellen liggen ter besluitvorming voor aan uw raad in de vergadering van 15 december 
2020. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing.  
 
Bijlagen 
Niet van toepassing.  
__________________________________________________________________________________ 


