
Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen
De BSR voert al vanaf dat de gemeenten zijn aangesloten de kwijtschelding uit voor alle 
gemeenten, zo ook voor Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Voor alle gemeenten en 
het Waterschap doen ze dat op basis van gelijkluidend beleid. Om de behandeling van 
kwijtscheldingsverzoeken voor West Betuwe te blijven voortzetten zoals dat ook ten 
behoeve van GNL gebeurde, is het noodzakelijk om het betreffende “Besluit 
kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten kinderopvangtoeslag” 
te nemen. De overige beleidsregels met betrekking tot de behandeling van 
kwijtscheldingsverzoeken zijn opgenomen in de Leidraad invordering van BSR. Het gaat 
hier dus om formaliseren van het al geüniformeerde beleid van de oude 3 gemeenten 
voor de nieuwe gemeente West Betuwe.

Beantwoording van de vragen
1. Wat gaat deze regeling kosten en wat is het effect op de begroting?

Door het nemen van dit besluit verandert er niets in de uitvoering van de behandeling  
van kwijtscheldingsverzoeken ten opzichte van voorgaande jaren voor GNL. Deze 
regeling gaat dus niets extra’s kosten qua uitvoeringskosten en kwijtscheldingen en 
heeft geen effect op de begroting.

 
2. Hoeveel zzp-ers maken hier gebruik van?

Deze vraag is uitgezet bij BSR. Antwoord volgt z.s.m.
 
3. Wat zijn de uitvoeringskosten van deze regeling?

De uitvoeringskosten die BSR maakt voor het behandelen van de 
kwijtscheldingsverzoeken zijn niet apart gespecifieerd in de begroting van BSR, deze 
zijn opgenomen in het programma Innen. De bijdrage van West Betuwe in dit totale 
programma is € 34.001.

 
4. Graag wat meer inzicht in de kosten/baten van deze regeling?

Bij kwijtschelding is er geen sprake van baten. Voor een aantal belastingsoorten 
(rioolheffing en ozb) kunnen burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding van 
hun (privé)belastingen. Dit hangt af van hun persoonlijke en financiële 
omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Wanneer de burger een 
verzoek om kwijtschelding indient bij BSR wordt gekeken of deze een minimum 
inkomen heeft, geen vermogen (geen tegoeden op lopende rekening en 
spaarrekeningen), geen eigen woning, tenzij de hypotheek hoger is dan de WOZ-
waarde en geen voertuig dat meer waard is dan € 2269. Wanneer dit het geval is, 
wordt de aanslag kwijtgescholden. In 2015 is in GNL in totaal € 151.958 
kwijtschelding verleend, in 2016 € 156.762 en in 2017 € 171.071. De cijfers voor 2018  
zijn nog niet bekend, omdat het belastingjaar 2018 nog niet is afgerond. De verleende  
kwijtscheldingen worden in de begroting verantwoord als lasten bij het minimabeleid.

                
OZB
De gemeente is volgens de Wet Arhi verplicht om binnen twee jaar na de 
herindelingsdatum de belastingen te hebben geharmoniseerd. Uitzondering hierop is de 
harmonisatie van de onroerendezaakbelasting (OZB), die binnen drie maanden na de 
herindelingsdatum geharmoniseerd moet zijn. Door de raad van West Betuwe c.q. de 
raden van de voormalige 3 gemeenten is bij de OZB-tarieven gekozen voor het scenario 
van gemiddelde (gewogen) OZB-tarieven waardoor de opbrengst gelijk blijft. Dat 
betekent dat er (ten aanzien van de optelsom van de 3 begrotingen) geen tekort 
ontstaat. (scenario 1 uit het herindelingsadvies).
 
De in de begroting 2019 geraamde OZB-opbrengsten zijn gebaseerd op:

 de optelsom van de ramingen uit de (meerjaren)begroting 2018 (jaarschijf 2019) 
van de 3 individuele gemeenten (inclusief areaaluitbreidingen in 2018 en de 
verhoging Manifest van Lingewaal vanaf 2019);

 verhoging met 2,3% inflatiecorrectie.



De (gewogen) OZB-tarieven 2019 zijn berekend door de geraamde OZB-opbrengsten te 
delen door de WOZ-waarde per peildatum 1-1-2018.

In de bijlage is een berekening opgenomen van de OZB-tarieven 2019.
Tevens zijn voorbeelden van fictieve belastingaanslagen uitgewerkt.

Hiermee zijn de gestelde vragen uit de oordeelsvormende raad beantwoord.


