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Toelichting bij de vragen:

Achtergrond van de vragen
Sinds de aanpassing van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet is het mogelijk om privébelastingschulden
kwijt te schelden van ondernemers die op bijstandsniveau leven. Kwijtschelding kan worden verleend voor
de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor de beoordeling van de verzoeken wordt uitgegaan van de normen
volgens het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). Die regeling is ingesteld om zelfstandigen uit de
bijstandswet te houden. Door het BBZ kunnen ZZP-ers tijdelijk een uitkering ontvangen totdat ze weer in hun
levensbehoeften kunnen voorzien. Ondernemers die een definitieve BBZ-uitkering krijgen, krijgen ook een
kwijtschelding van de afvalstoffen- en de rioolheffing. Voor ondernemers die geen BBZ-uitkering krijgen moet
een berekening worden gemaakt. Dat kan op basis van de definitieve aanslag inkomstenbelasting. Daarbij
wordt ook uitgegaan van de BBZ-normen. Als een ondernemer kwijtschelding aanvraagt, wordt uitstel van
betaling voor afvalstoffenheffing en rioolheffing verleend, totdat uitspraak op de aanvraag is gedaan.
Vraag 1
Is de hierboven geschetste situatie een goede weergave?
Antwoord vraag 1
Ja, maar bovenstaand beleid betreft een algemene landelijke uitvoeringsregeling en dient wel via een
raadsbesluit te zijn opgenomen in het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid. Dit is gebeurd via het
raadsbesluit R11.073 uitbreiding kwijtscheldingsbeleid voor privébelastingen van ondernemers van 1
december 2011.
Vraag 2
Is in Velsen voor zelfstandigen met BBZ-uitkering, naast de genoemde heffingen, ook kwijtschelding mogelijk
voor hondenbelasting (1e hond) en onroerend zaak belasting?
Antwoord vraag 2
Ja, op basis van het onder 1 genoemde raadsbesluit is het voor ondernemers mogelijk om met ingang van 1
december 2011 kwijtschelding aan te vragen voor de hondenbelasting (1 e hond) en onroerende
zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Kwijtschelding voor bovenstaande belastingsoorten kan worden aangevraagd voor alle nog niet
betaalde aanslagen of binnen drie maanden nadat de aanslag door de belastingplichtige is voldaan. Dus
als een ondernemer bijv. de aanslagen over 2010 en 2011 op het moment van het vaststellen van de
uitbreiding van het kwijtscheldingsbeleid door de gemeenteraad nog niet heeft betaald kan hij voor
beide jaren een verzoek tot kwijtschelding indienen. Heeft hij ze tussen 1 september en 1 december
2011 betaald dan kan er ook nog een verzoek tot kwijtschelding worden gedaan.

Vraag 3

1

Zijn er in Velsen zelfstandigen met een BBZ-uitkering? Zo ja, hoeveel waren dat er in de jaren 2008- 2012?
Is hen automatisch kwijtschelding van genoemde heffingen en belastingen verleend?
Antwoord vraag 3
Jaar
BBZ
2008
4
2009
2
2010
3
2011
3
2012
2
Voor de jaren 2008 tot en met 2012 is door betreffende belastingplichtigen geen kwijtschelding aangevraagd.
Automatische kwijtschelding kan alleen plaatsvinden als er door belastingplichtige eerst een aanvraag
kwijtschelding is ingediend waarbij er toestemming is gegeven voor onderzoek in verband met automatische
kwijtschelding. Daarnaast moet hij naar aanleiding van zijn aanvraag volledige kwijtschelding hebben
ontvangen voor de onder 3 genoemde belastingsoorten. Als er aan deze voorwaarden is voldaan vindt er
voor het volgende belastingjaar een toetsing plaats of belastingplichtige in aanmerking komt voor
automatische kwijtschelding.
Vraag 4
Ook ondernemers die geen BBZ-uitkering krijgen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding.
Op welke manier wordt die mogelijkheid onder de aandacht gebracht?
Antwoord vraag 4
In de toelichting behorende bij de gemeentelijke belastingaanslag is een algemeen stuk tekst opgenomen
over de kwijtschelding waarbij niet naar bepaalde doelgroepen wordt verwezen, ZZP-ers worden dus niet
met name genoemd. De tekst zal zodanig worden aangepast dat het duidelijker wordt dat zowel particulieren
als ondernemers voor kwijtschelding in aanmerking kunnen komen.
Vraag 5
Hoeveel ondernemers zonder BBZ-uitkering hebben de afgelopen jaren (2008-2012) kwijtschelding
gekregen van de genoemde heffingen en belastingen?
Antwoord vraag 5
Jaar
verleende kwijtschelding
2008
0
2009
0
2010
0
2011
0
2012
5
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