
 

 

Beleidsregels: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018-2022 
 
Artikel 1. Reikwijdte beleidsregel kwijtschelding 

 

Bij de invordering kan slechts kwijtschelding worden verleend van gemeentelijke 

heffingen indien dit op basis van de betreffende belastingverordening is toegestaan.  

 

  

Artikel 2. Kosten van bestaan 

1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en 

b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990  het percentage voor de 

berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% van de bijstandsnorm 

 

2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a 

van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen 

bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 % van de toepasselijke, in 

genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen. 

 

 

Artikel 3. Netto kosten kinderopvang 

 

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990  worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, 

van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang. 

 

  

Artikel 4. Kwijtschelding aan ondernemers 

 

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met 

de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of 

zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, 

afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.  

 

Artikel 5. toetsing 

 

 Toetsing kwijtschelding vooraf  

 

1. De belastingschuldige die reeds over het voorafgaande jaar voor het aanslagbiljet 

gemeentelijke belastingen volledig kwijtschelding heeft ontvangen, kan in 

aanmerking komen voor toetsing vooraf door de gemeente. Hiervoor wordt 

toestemming van de belastingschuldige gevraagd. Na toetsing van het inkomen en 

het vermogen via het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, voorafgaand aan het opleggen van de aanslag, wordt de 

aanslag verminderd met het bedrag aan kwijtschelding. 

 

  



 

 

 

 Toetsing kwijtschelding achteraf  

 

2. Indien belastingschuldige op basis van de automatische toetsing als bedoeld in II 

artikel 1 niet in aanmerking komt voor kwijtschelding vooraf, behoudt deze het 

recht 

tot het indienen van een aanvraagformulier kwijtschelding. 

 

3. De belastingschuldige die niet reeds over het voorafgaande jaar voor het 

aanslagbiljet gemeentelijke belastingen volledig kwijtschelding heeft ontvangen 

of niet eerder in de gemeente kwijtschelding heeft aangevraagd of bij een eerdere 

aanvraag geheel of gedeeltelijk is afgewezen, kan kwijtschelding aanvragen door 

middel van het daarvoor vastgestelde formulier. Het Inlichtingenbureau van het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan daarbij door gemeente 

worden verzocht een toetsing op inkomen en vermogen uit te voeren. 

 

 Kwijtschelding per belastingjaar  

 

4. Op het aanvraagformulier kwijtschelding kan voor meer aanslagen tegelijk 

kwijtschelding worden aangevraagd. Deze aanslagen dienen echter wel hetzelfde 

belastingjaar te betreffen. Voor andere belastingjaren dient een afzonderlijk 

formulier te worden ingevuld, waarna deze afzonderlijk worden getoetst 

  

 

Artikel 5 Overgangsrecht en inwerkingtreding 

 

1. De datum van toepassing van deze regeling is 1 januari 2018 

2. De huidige regels zijn van toepassing op de verzoeken om kwijtschelding die zijn 

ingediend vóór de in het 1ste lid genoemde datum van toepassing van deze 

regeling.  

 


