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Onderwerp
Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten 
kinderopvangtoeslag.

Beslispunten
1. Het “Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten 

kinderopvangtoeslag” vaststellen.

Inleiding
Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna : BSR) draagt namens gemeente West 
Betuwe zorg voor de heffing en inning van onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing 
en reclamebelasting. OZB en rioolheffing komen in aanmerking voor kwijtschelding. De 
kwijtscheldingsverzoeken worden namens de gemeente behandeld door BSR.
In de “Leidraad invordering van belastingen Gemeenschappelijke Regeling BSR” is één en 
ander vastgelegd inzake kwijtschelding. Voor aan aantal zaken is het nodig dat de 
gemeente specifieke beleidskeuzes maakt en deze vastlegt in een besluit.

Beoogd effect
Het vastleggen van beleidskeuzes zodat BSR namens de gemeente West Betuwe 
kwijtscheldingsverzoeken kan afhandelen conform het bestaande beleid uit de 
voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

Argumenten
In 2012 / 2013 hebben de voormalig gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal, 
net als alle andere deelnemers van BSR, ten behoeve van de beoordeling van 
kwijtscheldingsverzoeken, het volgende besluit genomen:

1. Kleine zelfstandigen kunnen kwijtschelding aanvragen voor privé belastingen;
2. Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt rekening gehouden met de netto 

kosten die worden gemaakt in verband met kinderopvang (na aftrek ontvangen 
kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen kinderopvang).
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Om (uniforme) beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken mogelijk te maken en ten 
behoeve van voortzetting van het bestaande beleid uit de voormalige gemeenten 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal, is het van belang dat de gemeente West Betuwe 
bijgevoegd besluit neemt.

Kanttekeningen
nvt

Uitvoering
Na besluitvorming worden de kwijtscheldingsregels door BSR toegepast bij de toetsing 
van kwijtscheldingsverzoeken.

Communicatie
Het besluit zal op de voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 februari 
2019,  

besluit:

Het “Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten 
kinderopvangtoeslag” vast te stellen
 
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 26 maart 2019, nummer 06,

de griffier,                                  de voorzitter,
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Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten 
kinderopvangtoeslag

De raad van de gemeente West Betuwe,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

mede gelet op artikel 28, lid 1 onderdeel b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 
1990;

besluit:

het Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen ondernemers en kosten 
kinderopvangtoeslag vast te stellen.

Artikel 1 Toepassing
1. Deze regeling vindt toepassing met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen en heffingen, die geen verband houden met de 
uitoefening van een bedrijf of beroep, verschuldigd door een natuurlijke persoon die een 
bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent in de vorm van een eenmanszaak zonder 
personeel.
2. Bij een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met de netto-kosten 
voor kinderopvang.

Artikel 2 Heffingen waar kwijtschelding voor mogelijk is
In de belastingverordeningen is opgenomen of kwijtschelding mogelijk is. 

Artikel 3 Toetsing ondernemers
Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van de in artikel 2 genoemde 
belastingen en heffingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die een bedrijf of 
zelfstandig beroep uitoefent in de vorm van eenmanszaak zonder personeel en die geen 
verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, zijn de afdelingen 1,2 en 5 
van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing, 
alsmede de Leidraad Invordering BSR.

Artikel 4 Kwijtscheldingsnorm
In aanvulling hierop geldt als kwijtscheldingsnorm de op het moment van de 
kwijtscheldingsaanvraag geldende norm die door het BSR is vastgesteld en als zodanig 
wordt gehanteerd.

Artikel 5 Kosten kinderopvangtoeslag
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1. Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt bij het bepalen van het 
netto besteedbare inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang 
(na aftrek ontvangen kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen kinderopvang).
2. Voor de berekening van de kosten wordt gerekend met de maximum uurprijs zoals 
vermeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en 
tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang.

Artikel 6 Nadere regels
Het algemeen bestuur van BSR kan nadere regels geven omtrent de uitvoering van het 
kwijtscheldingsbeleid.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019;
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: "Besluit kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen ondernemers en kosten kinderopvangtoeslag".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 
van 26 maart 2019 nummer 06
De griffier, De voorzitter,
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