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Onderwerp: Kwijtscheldingsregeling 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 17 november 2020 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

conform de artikelen 255, 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 kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 
 

Artikel 1 - Kwijtschelding en kosten van bestaan 
Overeenkomstig artikel 255, lid 4 Gemeentewet en art. 1 van het besluit Nadere regels kwijtschelding 
gemeentelijke en waterschapsbelastingen en in afwijking in zoverre van artikel 16 van de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, wordt voor de berekening van de kosten van bestaan een 
percentage van 100% van de bijstandsnorm gehanteerd. 
 
 
Artikel 2 - Kwijtschelding en kosten van bestaan AOW-gerechtigden 
Overeenkomstig artikel 255, lid 4 Gemeentewet en art. 1a van het besluit Nadere regels 
kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen en in afwijking in zoverre van artikel 16 van 
de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, wordt de norm voor de kosten van bestaan van de 
belastingschuldige en/of zijn partner die de pensioengerechtigde AOW-leeftijd heeft bereikt, 
gekoppeld aan de AOW-normbedragen. 
 
 
Artikel 3 - Bepaling netto besteedbaar inkomen 
Overeenkomstig artikel 28, lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt bij het 
bepalen van het netto besteedbaar inkomen rekening gehouden met de netto kosten voor 
kinderopvang. 
 
 
Artikel 4 - Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen 
Overeenkomstig artikel 28, lid 1 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 komen natuurlijke 
personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen niet in aanmerking voor kwijtschelding van 
privébelastingen. 
 
 
Artikel 5 - Definitie 
Deze regeling wordt aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen”. 
 



 
Artikel 6 – Ingangsdatum 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking. 

 
 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 28 januari2021, 
 

 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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