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(Publieks)samenvatting
Na het opleggen van een gemeentelijke belastingaanslag kunnen belastingplichtigen een verzoek om
kwijtschelding indienen. Tot 1 april 2011 konden ondernemers op grond van de wettelijke regeling
geen aanspraak maken op kwijtschelding voor het privégedeelte van hun aanslag. Als gevolg van een
wetswijziging is het nu wel mogelijk maar moet de gemeenteraad hier wel een besluit toe nemen.
Het college stelt de gemeenteraad voor te besluiten de doelgroep van het kwijtscheldingsbeleid met
ingang van 1 december 2011 uit te breiden met ondernemers voor zover het betreft het privégedeelte
van hun aanslag.
Kwijtschelding is mogelijk voor de belastingsoorten ozb, afvalstoffenheffing, rioolheffing en de
hondenbelasting (eerste hond) en kan worden aangevraagd voor alle nog niet betaalde aanslagen of
binnen drie maanden nadat de aanslag door de ondernemer is voldaan.
Voorgesteld besluit
De doelgroep van het kwijtscheldingsbeleid per 1 december 2011 uit te breiden met ondernemers
voor zover het betreft het privégedeelte van hun aanslag.
Inleiding
In 2008 heeft de landelijke Werkgroep Inkomens- en Kwijtscheldingsbeleid gesteld dat verruiming
van de kwijtscheldingsmogelijkheid voor ondernemers ter zake van decentrale belastingen wenselijk
is. Dit is met ingang van 1 april 2011 wettelijk mogelijk gemaakt. Artikel 28, eerste lid, onderdeel b,
van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (UR IW 1990) is uitgebreid met een passage, op
grond waarvan het mogelijk is dat de gemeenteraad besluit ook aan natuurlijke personen die een
bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen, kwijtschelding van privébelastingen te verlenen. Dit betreffen
de gemeentelijke belastingen die opgelegd zijn voor de woning van de ondernemer en dus geen
verband houden met het uitoefenen van het bedrijf of beroep. De UR IW 1990 vereist echter wel dat
de gemeenteraad zelf dient te besluiten tot het al dan niet verruimen van de regeling. Geadviseerd
wordt in te stemmen met de kwijtscheldingsmogelijkheid voor ondernemers voor het privégedeelte
van hun aanslag.
Aangegeven wordt hierbij dat de belastingcapaciteit wordt berekend aan de hand van het gemiddeld
per maand te verwachten netto besteedbaar inkomen voor de volgende twaalf maanden. Omdat bij
ondernemers op het moment van het verzoek dat vaak nog niet is in te schatten, wordt aangeven dat in
de praktijk achteraf een inkomensverklaring van de Rijksbelastingdienst kan worden overlegd op
grond waarvan definitief op het kwijtscheldingsverzoek kan worden beslist. In de tussentijd kan uitstel
van betaling worden verleend.
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Overigens heeft slechts een enkele ondernemer in het verleden een verzoek tot kwijtschelding van de
gemeentelijke belastingen ingediend. Voor de belastingsoorten ozb, afvalstoffenheffing, rioolheffing
en de hondenbelasting (eerste hond) is kwijtschelding mogelijk.
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.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie en het voorkomen/doorbreken van het
maatschappelijk isolement van ondernemers met een laag inkomen.
Kader
Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt uitgegaan van de in artikel 28 van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gestelde wettelijke regels.
Argumenten
Hierdoor ontstaat binnen het kwijtscheldingsbeleid een gelijke behandeling van ondernemers en niet
ondernemers voor het privégedeelte van hun aanslag.
Maatschappelijk draagvlak
Het is redelijk dat ook ondernemers met onvoldoende betalingscapaciteit in aanmerking komen voor
kwijtschelding voor het privégedeelte van hun aanslag.
Financiële consequenties
De verwachting is dat een heel beperkt aantal ondernemers een beroep zal doen of in aanmerking zal
komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit kan worden opgevangen binnen het in
de begroting opgenomen budget kwijtschelding.
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