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Samenvatting 
De bestaande kwijtscheldingsregeling wordt geactualiseerd en verruimd door een nieuw artikel toe te voegen dat gaat 
over het toestaan van extra financiële middelen. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Woerden 2023 vast te stellen.   
  
 
   
 
Inleiding 
Lokale overheden kunnen kwijtschelding verlenen als de belastingschuldige onvoldoende vermogen en/of 
betalingscapaciteit heeft om de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. De wettelijke bepalingen hiervoor zijn 
opgenomen in de Gemeentewet, de Invorderingswet, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling 
kwijtschelding belastingen medeoverheden. De Gemeentewet geeft ruimte om een aantal beleidskeuzes te maken, die 
ertoe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend. De gemeenteraad beslist over het al dan niet toepassen 
van de beleidskeuzes.  
In de raadsvergadering van 28 januari 2021 is de “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen” vastgesteld. Met 
het nu voorliggende voorstel wordt deze verordening geactualiseerd in lijn met de meest recente modelverordening van 
de VNG. Daarbij is artikel 3 'extra toegestane financiële middelen' nieuw. In het raadsbesluit is de volledige verordening 
opgenomen. 
 
   
 
Participatieproces 
Er wordt gebruik gemaakt van de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Door vaststelling van de nieuwe Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen wordt het kwijtscheldingsbeleid 
verruimd. Hierdoor komen meer personen in aanmerking voor kwijtschelding, hetgeen armoede zal verminderen. 
 
   



 
Wat gaan we daarvoor doen 
De nieuwe Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen vaststellen. 
 
   
 
Argumenten 
De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwijtschelding van lokale belastingen. Met het 
kwijtscheldingsbeleid geeft de lokale overheid blijk oog te hebben voor burgers, die de lokale belastingen niet of niet 
volledig kunnen betalen. In de context van de armoedebestrijding vindt het kabinet dit een stevige bouwsteen. De lokale 
overheid draagt dus bij aan het bestrijden van armoede.  
 
Zoals aangegeven in de inleiding wordt er aan de “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen”  een nieuw artikel 
toegevoegd. Dit is een verruiming van het huidige kwijtscheldingsbeleid. Het artikel luidt als volgt:  
 
Artikel 3 Extra toegestane financiële middelen  
In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale 
bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:  

a. maximaal € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot, 
b. 75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en 
c. 90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder. 

 
De toelichting op dit artikel is:  
In artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling is geregeld welk bedrag aan financiële middelen bij het 
verlenen van kwijtschelding niet tot de bezittingen wordt gerekend.  
In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling kan de raad besluiten dat het bedrag aan 
financiële middelen dat niet wordt meegeteld bij de berekening van het vermogen, op een hoger bedrag wordt 
vastgesteld. De maximale verhoging is afhankelijk van de leefsituatie van de belastingschuldige:  

  voor echtgenoten bedraagt de maximale verhoging € 2.000, 
  voor een alleenstaande bedraagt de verhoging 75 procent van de verhoging die voor echtgenoten is gekozen, en 
  voor een alleenstaande ouder bedraagt de verhoging 90 procent van de verhoging die voor echtgenoten is 

gekozen.  

 
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
N.v.t. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Door deze verruiming van het kwijtscheldingsbeleid zullen er meer kwijtscheldingsverzoeken worden gehonoreerd. 
Hoeveel is nog onbekend. De financiële effecten hiervan worden verwerkt in de jaarrekening.  
  
 
   
 
Communicatie 
De verordening wordt in het Gemeenteblad bekendgemaakt na vaststelling van de raad. De huidige verordening wordt 
tegelijkertijd ingetrokken.   
 
  
 
   
 



Vervolgproces 
Geen. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
Conform artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de uitvoeringsregeling Invorderingswet 
1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden.  
  
 
   
 
Bijlagen 
Raadsbesluit met nummer : D/22/084272 



RAADSBESLUIT
D/22/084272
Z/22/054430

Onderwerp: Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 10 januari 2023 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden.

b e s l u i t:

Vast te stellen de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Woerden 2023

Artikel 1  Berekeningswijze kosten van bestaan

1. Bij de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen 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 gesteld op 100 procent.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling 

kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van 

pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 2 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.

Artikel 3 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 

1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

a. maximaal € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

b. 75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

c. 90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding 

van gemeentelijke belastingen en heffingen 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  Intrekking Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Woerden, laatstelijk vastgesteld bij 

raadsbesluit van 28 januari 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 6 genoemde 

datum.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Woerden 2023.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn

openbare vergadering, gehouden op

De griffier,

drs. M.J.W. Tobeas       

De voorzitter,

V.J.H. Molkenboer
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