
    Vragen CDA m.b.t. Rvs “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen:                                        
 

Met betrekking tot het raadsvoorstel “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen” heeft de 

CDA-fractie de volgende vragen:. 

1. Voor welke “gemeentelijke belastingen” is deze kwijtscheldingsregeling van toepassing. 
Ter toelichting: 
Als je nu naar de website van de gemeente Oudewater gaat en zoekt op “kwijtschelding 
belastingen” kom je bij een blad waar staat dat het alleen geldt voor afvalstoffenheffing en 
rioolrechten. 
zie: https://www.oudewater.nl/inwoners/belastingen/kwijtschelding-gemeentelijke-
belastingen 
 
Antwoord: De kwijtscheldingsregeling is van toepassing op onroerende-zaakbelasting, 
afvalstoffenheffing en rioolheffing. De site zal worden verduidelijkt. 

 

2. Dit raadsvoorstel bepaald in artikel 4 dat zelfstandig ondernemers geen (particuliere) 
kwijtschelding van gemeentebelastingen kunnen krijgen. Als argument wordt onder meer 
benoemd dat geen gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid om 
“concurrentievervalsing voor ondernemers te voorkomen”.  
Gaarne een nadere duiding van dit argument en ook de vraag of dit het enige argument is om 
zelfstandige ondernemers geen (particuliere) kwijtschelding te geven. Zo nee, welke andere 
argumenten zijn er dan om artikel 4 zo te bepalen. 
 
Antwoord: 

• Door enkele zelfstandige ondernemers ondersteuning te geven in de vorm van 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de concurrent die blijkbaar nog wel 
levensvatbaar is niet, verstoort de kwijtschelding de marktwerking tussen de zelfstandig 
ondernemers. 

Andere argumenten zijn: 

• Het voorstel kwijtscheldingsregeling is een formalisering van het in de afgelopen jaren 
uitgevoerde beleid. 

• Kwijtschelding van zakelijke belastingen is alleen mogelijk in het kader van een algeheel 
crediteuren-akkoord. 
Kwijtschelding van privé-belastingen van zelfstandige ondernemers is wel  mogelijk, echter 
het vaststellen van het inkomen en (bedrijfs-)vermogen van zelfstandig ondernemers is 
complexer dan bij particulieren. De ondernemer zal o.a. een goedgekeurde jaarrekening 
moeten aanleveren. De kosten hiervoor alleen al zullen over het algemeen voor de 
ondernemer hoger zijn dan het bedrag waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd. 
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3. Is over dit onderdeel (artikel 4) van de regeling overleg geweest met zelfstandige 
ondernemers in Oudewater. 

Antwoord: Nee.  
 

4. Wat zijn de verwachte kosten als alsnog (via amendement) artikel 4 de mogelijkheid biedt 
aan zelfstandig ondernemers om in aanmerking te komen voor (particuliere) kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen 

Antwoord: dit is sterk afhankelijk van hoeveel aanvragen eventueel worden ingediend. Het 
afgelopen jaar zijn 6 aanvragen afgewezen omdat geen kwijtschelding mogelijk is op grond 
van de kwijtscheldingsregeling.  
Wel is zeker dat de controle op de aanvraag meer werk oplevert ten opzichte van een 
particuliere aanvraag. Zo zal een jaarrekening opgevraagd moeten worden en moet er een 
vermogenstoets plaatsvinden. Dat vergt meer tijd en specifieke kennis en zal moeten worden 
uitbesteed. Het gemiddelde aanslagbedrag voor iemand zonder onroerende zaak bedraagt 
voor 2021 ca. € 297,-  De kosten voor het beoordelen van een verzoek bedragen ca. € 170,- 
per aanvraag. 
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