
Aan: 

Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente West Betuwe 

Postbus 112 

4190 CC Geldermalsen 

   

Betreft: Verzoek overweging tot kwijtschelding BSR aanslag 2021/ Aanslagnummer 102 
8135 735 wegens sluiting Corona (antikraak)winkel De Modemakelaar Geldersestraat 
68, Geldermalsen 

Leerdam, 28 maart 2021 

Geacht college, 

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht. 

Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid, onze liefde voor mode en hergebruik van 

kleding zijn wij, naast onze reguliere baan, een aantal jaren geleden begonnen met onze 

winkel in tweedehands kleding “De Modemakelaar”. Na enkele jaren vanuit huis te 

hebben gewerkt, werd ons in februari 2019 de mogelijkheid geboden door een 

bevriende eigenaresse om tijdelijk gebruik te maken van haar leegstaand pand op 

bovenstaand adres. Dit op voorwaarde dat zodra zich een huurder aanmeldde, wij per 

direct uit het pand zouden vertrekken. Op deze wijze zou het voor beide partijen 

aantrekkelijk zijn. Immers een bewoond pand is makkelijker te verhuren dan een leeg 

pand, en wij konden gebruik maken van de ruimte voor een voor ons betaalbare huur 

van € 300,00 per maand (gevraagde huur bedraagt € 1.750,00 per maand).  

  

Wij kopen en verkopen op een duurzame wijze nieuwe en tweedehands kleding. De 

klant, “inbrenger” brengt 2dehands kleding in, op basis van consignatie. Indien de 

kleding wordt verkocht ontvangt de inbrenger 50% van de opbrengst. Zo blijft de 

kleding in omloop. Dat wij er niet van kunnen leven is duidelijk, maar quitte draaien leek 

voor ons een haalbare doelstelling. Onze omzet bedroeg gemiddeld tussen de € 1.500-€ 

2.000,00 per maand. De winkel was slechts 3 middagen per week open, te weten 

donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 12.00-17.30 (zaterdag tot 17.00 uur). In 

totaal 15 uur per week.  

  

Vanwege deze tijdelijke/antikraak insteek hebben wij ons niet bij de gemeente 

ingeschreven of aangemeld omdat wij niet wisten hoe lang wij hier mochten en konden 
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blijven en wij op elk moment voorbereid moesten zijn om te vertrekken zodat een 

nieuwe huurder het pand direct kon betrekken. Dit waren de afspraken die wij met onze 

verhuurder mondeling overeenkwamen op basis van wederzijds vertrouwen. We 

hebben ook nooit een huurovereenkomst op papier gehad. 

De opening van onze winkel was 13 april 2019. Sindsdien is onze klantenkring gegroeid 

en hadden wij sterk het idee dat de toekomst er goed uitzag. Vooral het laatste kwartaal 

van 2020 zag er goed uit. Toen kwamen er nieuwe Coronamaatregelen en moesten onze 

deuren per 16 december 2020 dicht! 

We hoopten op een snelle heropening en op een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TLV). 

Deze tegemoetkoming mocht in het nieuwe jaar aangevraagd worden en wij hoopten 

hiermee toch door te kunnen gaan. Echter, zoals later bleek, kwamen wij hiervoor niet in 

aanmerking, daar de omzet in het eerste kwartaal van 2019 te laag was. Immers onze 

winkel ging pas 13 april 2019 open! 

Zodra bekend werd dat de Coronamaatregelen ook na december verlengd zouden 

worden en de TVL niet op ons van toepassing was, besloten wij per direct de winkel 

definitief te sluiten, leeg te ruimen en de reclame-uitingen te verwijderen. Wij hebben 

onze klanten die nog kleding in de winkel hadden in januari geïnformeerd om deze weer 

op te halen. Dat dit ook betekende dat we daardoor ook nog eens de Belastingaanslag 

lokale belastingen (BSR) voor het hele jaar 2021 moeten betalen viel ons erg rauw op 

ons dak. Stom van ons! We hadden dus in december de winkel al dicht moeten doen en 

de huur moeten opzeggen. Maar ja, het was kort dag en er was nog zoveel 

onduidelijkheid. 

Gezien de bijzondere omstandigheden waarin wij, net als veel kleine ondernemingen, 

door de Corona terecht zijn gekomen verzoeken wij u om ons financieel tegemoet te 

komen in onze kosten. Wij hebben op 2 maart jl. ook een bezwaarschift ingediend bij de 

BSR, maar kregen daar telefonisch te horen dat dit hoogstwaarschijnlijk niet 

gehonoreerd zal worden, vandaar dat wij ons tot u richten. 

In afwachting van uw bericht verblijven wij, 

met vriendelijke groet, 
De Modemakelaar VOF 

 Danielle Roege en Ruth Waardenburg-Guicherit 
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