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Onderwerp 
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Vast te stellen de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 
 
Inleiding 
Voor het belastingjaar 2015 zijn de belastingtarieven en –verordeningen in december 2014 
vastgesteld. Daarnaast dient tevens de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen door de 
raad vastgesteld te worden. Bij de vaststelling van deze verordeningen is de verordening 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen echter niet meegenomen, waardoor de regeling van 2014 
nog geldt.   
 
Beoogd effect 
Met de vaststelling van de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen is een juridische 
basis en beleid vastgelegd voor de kwijtschelding van de opgelegde gemeentelijke belastingen.  
 
Relatie met beleidskaders 
Er is sprake van het voortzetten van bestaand beleid ten aanzien van kwijtscheldingen.  
 
Argumenten 
1. Het kwijtscheldingsbeleid als instrument om onder andere minima zoveel mogelijk te ontzien.  
Het kwijtscheldingsbeleid wordt als instrument gebruikt om onder andere minima zoveel mogelijk te 
ontzien. De gemeente is bij het verlenen van kwijtschelding in beginsel gebonden aan de regels zoals 
die zijn vastgesteld in de Invorderingswet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Er is echter 
wel sprake van enige beleidsvrijheid. Met het eigen gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid kan worden 
afgeweken van de regeling op basis van de Rijkswet zoals de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 
1990. Zo kunnen gemeenten zelf bepalen om een ruimer kwijtscheldingsbeleid te voeren dan het Rijk 
door bij de kosten van bestaan uit te gaan van 100% van de bijstandsnorm in plaats van 90% volgens 
de Uitvoeringsregeling, of en zo ja hoe ondernemers in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen. Daartoe dient een verordening vastgesteld te worden waarin onder 
andere is opgenomen voor welke belastingsoorten men in aanmerking komt voor kwijtschelding en de 
wijze van de berekening van de kosten van bestaan.   

 
2. Kwijtscheldingsbeleid wordt vastgesteld door de gemeente Albrandswaard en de uitvoering daarvan 
door het SVHW 
De vaststelling van het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is een aangelegenheid van de gemeente 
Albrandswaard. Het SVHW zorgt voor de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid en de afhandeling 
van verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Daartoe heeft het SVHW de procedure 
voor het in behandeling nemen van kwijtscheldingsverzoeken beschreven en vastgelegd in de 
“Leidraad invordering 2012”. Hierin zijn  onder meer opgenomen criteria voor het toe- of afwijzen van 
kwijtscheldingsverzoeken. Zo gelden de hierna volgende normen.    

 Inkomenstoets 
Hier geldt dat bij de kosten van bestaan wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm. Alle 
inkomensbestanddelen die de bijstandsnorm overschrijdt vergroot de betalingscapaciteit.  
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 Vermogenstoets 
De normen voor de vermogenstoets zijn wettelijk vastgelegd in de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990 (UR IW 1990). Deze regeling wordt toegepast. 

 
3. Kwijtscheldingsmogelijkheid voor ondernemers wordt vastgelegd   
De gemeente heeft gebruik gemaakt van de bevoegdheid om te bepalen dat aan natuurlijke personen 
die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen kwijtschelding van lokale privébelastingen kunnen 
worden verleend. Hiertoe besluit de gemeenteraad om  kwijtschelding mogelijk te maken voor 
privébelastingschulden van ondernemers die op bijstandsniveau leven. Hiermee wordt het mogelijk 
gemaakt het voor de uitoefening van het bedrijf of zelfstandig beroep noodzakelijke vermogen niet tot 
het voor de kwijtschelding te toetsen vermogen te rekenen.    
Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen van een ondernemer is aansluiting gezocht bij de 
regelgeving ten aanzien van zelfstandigen.  

 
4. Eenmalig vaststellen kwijtscheldingsverordening in plaats van jaarlijkse vaststelling 
Aan de raad wordt voorgesteld om eenmalig de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen  
vast te stellen, behoudens wijzigingen van Rijkswege of nieuw beleid. Dit in tegenstelling tot de 
voorgaande jaren, waarbij de raad wordt gevraagd elk jaar de verordening vast te stellen.  
 
5. Er wordt gebruik gemaakt van VNG-modelverordening 
Bij het opstellen van de verordening is aansluiting gezocht bij het VNG-modelverordening 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Daarbij is tevens rekening gehouden met de bestaande 
Leidraad Invordering 2012 van het SVHW, waarin procedures voor het in behandeling nemen van 
kwijtscheldingsverzoeken zijn opgenomen.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na besluitvorming in de raadsvergadering dient het besluit via www.officielebekendmakingen.nl te 
worden gepubliceerd. Het SVHW, die belast is met de afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken, 
ontvangt het afschrift van de verordening.   
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De verordening zal digitaal via de website van het SVHW in te zien zijn.  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
 
Poortugaal, 30 juni 2015  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


