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RAADSVOORSTEL 

20R.01089 

 

 

 

 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  17 november 2020 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s): Financiën 

Contactpersoon:  J. van Luling 

Tel.nr.: 8671 E-mailadres: luling.j@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
 

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 

 

Samenvatting: 
 

Vaststellen kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 

 

 

Gevraagd besluit: 
 

Vaststellen van de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen. 
 

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 gegeven in de Gemeentewet, het besluit Nadere regels 
kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 
1990. 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. 
 

Participatieproces 

nvt 

Wat willen we bereiken? 

Een duidelijk en formeel vastgesteld kwijtscheldingsbeleid. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

 Uitvoering geven aan het kwijtscheldingsbeleid. 

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, hoewel zij als functionele overheid daarvoor geen primaire taak 
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heeft. 
 

Toelichting op de artikelen in het raadsbesluit (20R.01090): 
Artikel 1. 
Bevoegdheid tot het voeren van een ruimer kwijtscheldingsbeleid m.b.t. de wijze waarop de kosten 
van bestaan (de kwijtscheldingsnorm binnen de berekening van de betalingscapaciteit) in 
aanmerking worden genomen.  
De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 stelt de kosten van bestaan op 90% van de 
bijstandsnorm (Participatiewet). De kosten van bestaan mogen gesteld worden op maximaal 100% 
van de bijstandsnorm. 
 

Artikel 2. 
Bevoegdheid tot het voeren van een ruimer kwijtscheldingsbeleid voor de belastingschuldige (en/of 
partner) die de AOW-pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De kosten van bestaan (de 
kwijtscheldingsnorm binnen de berekening van de betalingscapaciteit) niet koppelen aan de 
bijstandsnormuitkeringen (Participatiewet) maar aan de AOW-normbedragen. Hierdoor wordt het 
niveau van kwijtschelding in stand gehouden voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd 
bereiken. 
 

Artikel 3. 
Bevoegdheid tot het voeren van een ruimer kwijtscheldingsbeleid door bij de berekening van de 
betalingscapaciteit de netto-uitgaven van de te betalen kosten van kinderopvang als uitgaven aan te 
merken. 
Een belastingschuldige kan kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verliezen als hij of zij gaat 
werken vanuit de bijstand; het netto-inkomen wordt dan immers te hoog. Dat lijkt terecht, maar 
tegelijkertijd neemt het besteedbaar inkomen niet of nauwelijks toe, vanwege de kosten van 
kinderopvang. Dit ongewenste effect is te voorkomen door bij het verlenen van bijzondere bijstand 
en kwijtschelding ook rekening te houden met een deel van de kosten van kinderopvang.  
 

Artikel 4. 
Bevoegdheid tot het voeren van een ruimer kwijtscheldingsbeleid door voor natuurlijke personen die 
een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen, voor de gemeentelijke belastingen die geen 
verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep: de kwijtscheldingsbepalingen van 
natuurlijke personen van overeenkomstige toepassing te verklaren. Dit in plaats van het 
zogenoemde (algemene) crediteurenakkoord, dat wil zeggen een akkoord met alle schuldeisers. Met 
deze beleidskeuze vindt de beoordeling plaats op basis van de betalingscapaciteit en het aanwezige 
vermogen. 
 

Voorgesteld wordt om van deze bevoegdheid (artikel 4) geen gebruik te maken om 
concurrentievervalsing voor ondernemers te voorkomen.  

 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

nvt 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

nvt 

Communicatie 

De regeling wordt bekendgemaakt na vaststelling door de raad. 
 

Vervolgproces 

 

Uitvoering geven aan de kwijtscheldingsregeling. 
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Bevoegdheid raad: 
 

Conform de artikelen 255, artikel 26 van de Invorderingswet 1990,  de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en 
waterschapsbelastingen stelt de raad de kwijtscheldingsregeling vast. 
 

Bijlagen: 

- Raadsbesluit kwijtscheldingsregeling (20R.01090) 
 

 

 

De indiener: College van burgemeester en wethouders 

 

 

 

Secretaris Burgemeester 

  

M.H. Brander V.J.H. Molkenboer 
 

 

 


