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Raadsbesluit
GEMEENTE BOEKEL
De raad van de gemeente Boekel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012
gelet op:
adikel 255 van de Gemeentewet, alsmede artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de desbetrepende
bepalingen in de Uitvoeringsr|eling Invorderingswet 19K;
BESLUIT:
vast te stellen de volgende:
Kwijtscheldingsregeling gementelijke belastingen 2013
Artpkel 1 - Hpmrmen waprvoor |iltscheldinq k|n wprdpn vprl|nd
Voor kwijtschelding komen de volgende heffingen in aanme|ing:
a. onroerende zaakbelasting;
b. afvalstoffenheping tot het vastgestelde maximum;
c. rioolheffing.
Artikel 2r Heffinqen w|arvpor qen G'itscheldinq kan wor|en vprlepnd
Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere heffingen dan genoemd in artikel 1.
Adlkel 3 - Natuurliike ppr|pnen dim pen |drlif of zelfstandiq een |rppp uiloqfeten
Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen kunnen niet in aanmerking
komen voor kwijtschelding van privébelastingen.
Artikpl 4 r Bppallnq netto best---'baar inkomen
Bij het bepalen van het netto besteedbaar inkomen wordt rekening gehouden met de netto kosten voor
kinderopvang volgens adikel 28, Iid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.
Artikel 5 - Termiin indienen verzoek tot |jl-tsohddinq
1. Een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot betaalde aanslagen moet worden ingediend binnen
drie maanden nadat de (Iaatste) hetaling op de belastlngaanslag heeft plaatsgevonden.
Voor een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot niet (volledig) betaalde aanslagen geldt geen
termijn.
3. Verzoeken zoals vermeld in het eerste Iid die Iater worden ontvangen dan de in dat Iid vermelde
termijn worden niet-ontvankelljk verklaard.
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Artlkel 6 .- Kosten van bestaan
Voor de beoordeling van de kosten van bestaan zoals aangegeven in artikel 16 van de
Uitvoeringsregeling lnvorderingswet 1990 wordt een percentage gehanteerd van 1*% van de
bijstandsnorm voor personen jonger dan 65 jaar. Voor perôonen van 65 jaar of ouder wordt de norm voor
de kosten van bestaan gebaseerd op de toepasselijke netto AoW-bedragen in plaats van op de
t|passelijke bijstandsnorm.
Adikel 7 - Citeeditel
Deze regeling wordt aangehaald als Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2013/.
Artikel 8 - Inwprkpnqlredinq
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking, doch niet eerder dan 1
januari 2013. Met ingang van 1 januari 2013 vervalt de Regeling kwijtschelding gemeentelijke
belastingen, zoals vastgesteld door de raad in haar vergadering van 31 oktober 1991.
Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 13 december 2012
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