Was-wordt-tabel wijzigingen in modelverordeningen gemeentelijke belastingen
augustus 2018
Leeswijzer modelbepalingen
- [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel (nieuw) van de modelverordening .
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet.
In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet gedrukt.

Modelverordening reclamebelasting
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief
Variant 3 (opnemen indien vast, uniform tarief). (Bij
variant 3 niet artikel 6 opnemen).
1. De reclamebelasting wordt geheven naar een vast
bedrag per openbare aankondiging.
2. Het tarief bedraagt, per kalendermaand van het
belastingtijdvak waarin het belastbaar feit zich
voordoet: € [...].

Artikel 7. Belastingtijdvak

Artikel 7. Belastingtijdvak
Variant 2
Het belastingtijdvak is de in het kalenderjaar gelegen
aaneengesloten periode gedurende welke het
belastbaar feit zich voordoet.

Artikel 9. Termijn van betaling

Artikel 9. Termijn van betaling
Variant 1

1. De aanslagen moeten worden betaald binnen <6

1. Een aanslag moet worden betaald binnen zes weken

weken> na de dagtekening van het aanslagbiljet.

na de dagtekening van het aanslagbiljet.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op

in het eerste lid gestelde termijn.

de in het eerste lid gestelde termijn.

Variant 2
1. In afwijking van artikel 9 van de Invorderingswet
1990 moet een aanslag worden betaald binnen […
(bijvoorbeeld twee maanden)] na de dagtekening van
het aanslagbiljet.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing
op de in het eerste lid gestelde termijn.
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Modelverordening leges
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze

verordening, indien de wijzigingen:

verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde

rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden

rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie

na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding

maanden na de officiële bekendmaking van de

ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de

inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de

volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de

Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of

tarieventabel betreft:

onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

1. onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de

4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de

basisregistratie personen);

basisregistratie personen);

5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet

5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

bescherming persoonsgegevens);

6. hoofdstuk 16 (kansspelen);

6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds

7. hoofdstuk 16 (kansspelen);

bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds

bij raadsbesluit rekening is gehouden.

bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening
bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening

20[...]

20[...]

Titel 1

Titel 1

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond

Hoofdstuk 6

(Vervallen)

van Wet bescherming
persoonsgegevens
1.6.1

Het tarief bedraagt voor
het in behandeling nemen
van een aanvraag tot het
verstrekken van een
bericht als bedoeld in
artikel 35 van de Wet
bescherming
persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier,
indien het afschrift bestaat
uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s,
per pagina
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst
met een maximum per
bericht van

€ 5,00;*

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50;*

1.6.1.2

bij verstrekking anders
dan op papier

1.6.1.3

€ 5,00*

dat bestaat uit een
afschrift van een, vanwege
de aard van de
verwerking, moeilijk
toegankelijke
gegevensverwerking

1.6.2

€ 22,50*

Indien voor hetzelfde
bericht op grond van de
subonderdelen 1.6.1.1,
1.6.1.2 en 1.6.1.3
meerdere vergoedingen
kunnen worden gevraagd,
wordt slechts de hoogste
gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor
het in behandeling nemen
van een verzet als
bedoeld in artikel 40 van
de Wet bescherming
persoonsgegevens

Hoofdstuk 14

Markten

1.14.1

Het tarief bedraagt voor

€ 4,50*

Hoofdstuk 14

(Vervallen)

het in behandeling nemen
van een aanvraag op
grond van de [citeertitel
marktverordening]:
1.14.1.1

tot het verlenen van een
vastestandplaatsvergunning
(artikel [3, eerste lid]):

1.14.1.2

€ […];

tot het verlenen van een
dagplaatsvergunning
(artikel [3, eerste lid]), die
leidt tot
vergunningverlening:

1.14.1.3

€ […];

tot het verlenen van een
standwerkvergunning
(artikel [3, vierde lid]), die
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst
leidt tot
vergunningverlening:

1.14.1.4

tot het verlenen van een
bedienvergunning (artikel
[3, vijfde lid]):

1.14.1.5

€ […];

tot het toekennen van een
andere vaste standplaats
overeenkomstig het
anciënniteitsstelsel (artikel
[5, derde lid]):

1.14.1.6

€ […];

tot het inschrijven op de
wachtlijst (artikel [6,
tweede lid]):

1.14.1.7

€ […];

tot het verlengen van de
inschrijving op de
wachtlijst (artikel [6, vijfde
lid]):

1.14.1.8

€ […];

tot het overschrijven van
een vastestandplaatsvergunning op
naam van een ander
(artikel [9]):

1.14.1.9

€ […];

tot het toestaan van
vervanging van de
vergunninghouder (artikel
[11, tweede lid]):

1.14.1.10

€ […];

tot het verlenen van
ontheffing van de
verplichting om de
standplaats in te nemen
tot de sluitingstijd van de
markt (artikel [17, tweede
lid]):

1.14.2

€ […].

Als een aanvraag om een
vastestandplaatsvergunning, te
verlenen via het
selectiestelsel, niet leidt tot
vergunningverlening,
bestaat aanspraak op
teruggaaf van […
(bijvoorbeeld 50)] % van
de op grond van
onderdeel 1.14.1.1
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst
verschuldigde leges.

1.14.3

Als een aanvraag om een
vastestandplaatsvergunning, te
verlenen via loting, niet
leidt tot
vergunningverlening,
bestaat aanspraak op
teruggaaf van […
(bijvoorbeeld 75)] % van
de op grond van
onderdeel 1.14.1.1
verschuldigde leges.

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor

Hoofdstuk 15

(Vervallen)

het in behandeling nemen
van een aanvraag:
1.15.1

tot het verlenen van een
ontheffing in het kader van
de Winkeltijdenwet

1.15.2

€ [...];

tot het wijzigen van een in
onderdeel 1.15.1 bedoelde
ontheffing

Titel 3
Hoofdstuk 5

€ [...].

Titel 3
(Vervallen)

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor
het in behandeling nemen
van een aanvraag op
grond van de [citeertitel
marktverordening]:

3.5.1.1

tot het verlenen van een
vastestandplaatsvergunning
(artikel [3, eerste lid]):

3.5.1.2

€ […];

tot het verlenen van een
dagplaatsvergunning
(artikel [3, eerste lid]), die
leidt tot
vergunningverlening:

3.5.1.3

€ […];

tot het verlenen van een
standwerkvergunning
(artikel [3, vierde lid]), die
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst
leidt tot
vergunningverlening:
3.5.1.4

tot het verlenen van een
bedienvergunning (artikel
[3, vijfde lid]):

3.5.1.5

€ […];

tot het toekennen van een
andere vaste standplaats
overeenkomstig het
anciënniteitsstelsel (artikel
[5, derde lid]):

3.5.1.6

€ […];

tot het inschrijven op de
wachtlijst (artikel [6,
tweede lid]):

3.5.1.7

€ […];

tot het verlengen van de
inschrijving op de
wachtlijst (artikel [6, vijfde
lid]):

3.5.1.8

€ […];

tot het overschrijven van
een vastestandplaatsvergunning op
naam van een ander
(artikel [9]):

3.5.1.9

€ […];

tot het toestaan van
vervanging van de
vergunninghouder (artikel
[11, tweede lid]):

3.5.1.10

€ […];

tot het verlenen van
ontheffing van de
verplichting om de
standplaats in te nemen
tot de sluitingstijd van de
markt (artikel [17, tweede
lid]):

3.5.2

€ […].

Als een aanvraag om een
vastestandplaatsvergunning, te
verlenen via het
selectiestelsel, niet leidt
tot vergunningverlening,
bestaat aanspraak op
teruggaaf van […
(bijvoorbeeld 50)] % van
de op grond van onderdeel
3.5.1.1 verschuldigde
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst
leges.
3.5.3

Als een aanvraag om een
vastestandplaatsvergunning, te
verlenen via loting, niet
leidt tot
vergunningverlening,
bestaat aanspraak op
teruggaaf van […
(bijvoorbeeld 75)] % van
de op grond van onderdeel
3.5.1.1 verschuldigde
leges.

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor
het in behandeling nemen
van een aanvraag:

3.6.1

tot het verlenen van een
ontheffing in het kader van
de Winkeltijdenwet

3.6.2

€ [...];

tot het wijzigen van een in
onderdeel 3.6.1 bedoelde
ontheffing

Hoofdstuk 6

In deze titel niet

Hoofdstuk 7

€ [...].

In deze titel niet benoemde

benoemde vergunning,

vergunning, ontheffing of

ontheffing of andere

andere beschikking

beschikking
3.6

Het tarief bedraagt voor

3.7

Het tarief bedraagt voor het

het in behandeling nemen

in behandeling nemen van

van een aanvraag tot het

een aanvraag tot het

verlenen van een andere,

verlenen van een andere, in

in deze titel niet

deze titel niet benoemde

benoemde vergunning of

vergunning of ontheffing of

ontheffing of tot het nemen

tot het nemen van een

van een andere

andere beschikking

beschikking
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Model-Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 3 (Kosten van bestaan), eerste lid
1. Bij de kwijtschelding [naam belasting(en)] wordt in

[1.] Bij de kwijtschelding [naam belasting(en)] wordt in

afwijking van artikel 16, tweede lid, van de

afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage

voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op

voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op

[getal: min. 90 en max. 100] percent.

[getal: min. 90 en max. 100] percent.

Model-Leidraad invordering gemeentelijke belastingen
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

1.1.8 Voor de invordering minder geschikte dagen

1.1.8 Voor de invordering minder geschikte dagen

Onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 15,
eerste lid, aanhef en onderdeel e, en artikel 18 van de wet
doet de deurwaarder geen exploten of verricht geen
executiehandelingen tussen 20.00 uur ’s avonds en 07.00
uur ’s ochtends, op een zondag en op een algemeen
erkende feestdag, behalve na een daartoe strekkend
verlof van de voorzieningenrechter. In aanvulling hierop
geldt dat de ontvanger geen invorderingsmaatregelen treft
op Goede Vrijdag.
De ontvanger zal geen invorderingsmaatregelen nemen

De ontvanger zal geen invorderingsmaatregelen nemen

tegen particulieren op dagen die daarvoor minder geschikt

tegen particulieren op dagen die daarvoor minder geschikt

kunnen worden geacht, als die maatregelen zonder

kunnen worden geacht, als die maatregelen zonder

bezwaar naar een later tijdstip kunnen worden

bezwaar naar een later tijdstip kunnen worden

verschoven.

verschoven.

Deze terughoudendheid geldt bij ondernemers slechts

Deze terughoudendheid geldt bij ondernemers slechts

voor zover sprake is van invorderingsmaatregelen die

voor zover sprake is van invorderingsmaatregelen die

betrekking hebben op bezittingen die tot de privésfeer

betrekking hebben op bezittingen die tot de privésfeer

kunnen worden gerekend. De terughoudendheid geldt niet

kunnen worden gerekend. De terughoudendheid geldt niet

als de ontvanger een naheffingsaanslag als bedoeld in

als de ontvanger een naheffingsaanslag als bedoeld in

artikel 9, achtste lid, van de wet terstond invordert.

artikel 9, achtste lid, van de wet terstond invordert.

Voor invordering minder geschikte dagen zijn met name:

Voor invordering minder geschikte dagen zijn met name:

- landelijk of regionaal vrij algemeen erkende feest-

– de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas-

en gedenkdagen met inbegrip van de daaraan

en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de

voorafgaande en de daarop volgende dag

Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag

- de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar

van de Koning wordt gevierd, de vijfde mei en de
Goede Vrijdag, alle met inbegrip van de daaraan
voorafgaande en de daarop volgende dag;
– regionaal vrij algemeen erkende feest- en
gedenkdagen met inbegrip van de daaraan
voorafgaande en de daarop volgende dag;
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst
– de dagen tussen de beide Kerstdagen en
Nieuwjaarsdag.

14.4.1. Beslag op vordering van een derde

14.4.1 Beslag op vordering van een derde

In artikel 475 Rv en volgende is de mogelijkheid gegeven

In de artikelen 475 en volgende Rv is de mogelijkheid

ten laste van de belastingschuldige beslag te leggen

gegeven ten laste van de belastingschuldige beslag te

onder een derde. Als blijkt dat – na het afleggen van de

leggen onder een derde. Als blijkt dat - na het afleggen

buitengerechtelijke verklaring – de derde geen gelden of

van de buitengerechtelijke verklaring - de derde geen

zaken onder zich heeft, dan blijkt het beslag nooit te

gelden of zaken onder zich heeft, dan blijkt het beslag

hebben gelegen. De ontvanger stelt de derde hiervan op

nooit te hebben gelegen. De ontvanger stelt de derde

de hoogte.

hiervan op de hoogte.

Een belastingaanslag kan ook worden verhaald door het

Een belastingaanslag kan ook worden verhaald door het

leggen van derdenbeslag op een vordering die formeel

leggen van derdenbeslag op een vordering die formeel

aan een ander dan de belastingschuldige toebehoort, dan

aan een ander dan de belastingschuldige toebehoort, dan

wel op naam van die ander - bijvoorbeeld door een bank -

wel op naam van die ander - bijvoorbeeld door een bank -

wordt geadministreerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de

wordt geadministreerd.

echtgenoot met wie de belastingschuldige in
gemeenschap van goederen is gehuwd. In dat geval wordt
het derdenbeslag gelegd ten laste van de echtgenoot van
de belastingschuldige, als de echtgenoot alleen
gerechtigd is de vermogensbestanddelen te vorderen die
onder het beslag vallen.
In het beslag-exploot (waarvan afschrift wordt gelaten aan

In het beslag-exploot (waarvan afschrift wordt gelaten aan

de derdebeslagene) dat zowel aan de belastingschuldige

de derde-beslagene) dat zowel aan de belastingschuldige

als aan de echtgenoot binnen acht dagen na het leggen

als aan degene aan wie de vordering formeel

van het beslag moet worden betekend, moet de ontvanger

toebehoort binnen acht dagen na het leggen van het

zoveel mogelijk aangeven op welke gronden hij de

beslag moet worden betekend, moet de ontvanger zoveel

vordering die op naam van de echtgenoot is

mogelijk aangeven op welke gronden hij de vordering die

geadministreerd, meent te kunnen uitwinnen ter verhaal

op naam van die ander is geadministreerd, meent te

van een vordering op de belastingschuldige.

kunnen uitwinnen ter verhaal van een vordering op de
belastingschuldige.

14.4.13. Derdenbeslag onder de Staat of de ontvanger

14.4.13. Derdenbeslag onder de Staat, de ontvanger of

en het doen van verklaring

een openbaar lichaam en het doen van verklaring

Als derdenbeslag wordt gelegd onder de Staat of de

Als derdenbeslag wordt gelegd onder de Staat, de

ontvanger, dan is specificatie verplicht; er wordt in dit

ontvanger of een openbaar lichaam, dan is specificatie

verband verwezen naar artikel 479 Rv.

verplicht; er wordt in dit verband verwezen naar artikel 479
Rv.

De verplichting tot specificatie heeft niet tot doel het

De verplichting tot specificatie heeft niet tot doel het

verhaal te belemmeren, maar de taak van de Staat of de

verhaal te belemmeren, maar de taak van de Staat, de

ontvanger te verlichten. Dit betekent dat de verklaring in

ontvanger of het openbaar lichaam te verlichten. Dit

het kader van het derdenbeslag zich niet moet beperken

betekent dat de verklaring in het kader van het

tot de ex artikel 479 Rv genoemde

derdenbeslag zich niet moet beperken tot de ex artikel

vermogensbestanddelen, maar zich ook moet uitstrekken

479 Rv genoemde vermogensbestanddelen, maar zich

tot alles wat de geëxecuteerde te vorderen heeft van de

ook moet uitstrekken tot alles wat de geëxecuteerde te

Staat of de ontvanger en wat bij de Staat of de ontvanger

vorderen heeft van de Staat, de ontvanger of het
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst

bekend was op het moment van beslaglegging.

openbaar lichaam en wat bij de Staat, de ontvanger of
het openbaar lichaam bekend was op het moment van
beslaglegging.

19.1.1 Bekendmaking vordering

19.1.1 Bekendmaking vordering

De ontvanger maakt de vordering bekend door toezending

De ontvanger maakt de vordering bekend door toezending

van een brief aan degene aan wie de vordering is gedaan

van de beschikking aan degene aan wie de vordering is

en aan de belastingschuldige.

gedaan en aan de belastingschuldige.

Als de ontvanger dat wenselijk acht, kan hij de vordering

Als de ontvanger dat wenselijk acht, kan hij de vordering

ook aan genoemde personen laten betekenen door de

ook aan genoemde personen laten betekenen door de

belastingdeurwaarder. Bij de betekening van een

belastingdeurwaarder. Bij de betekening van een

vordering handelt de belastingdeurwaarder

vordering handelt de belastingdeurwaarder

overeenkomstig de voor betekening van exploten

overeenkomstig de voor betekening van exploten

geldende regels van het Wetboek van Burgerlijke

geldende regels van het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering.

Rechtsvordering.

Voor de betekening brengt de belastingdeurwaarder geen

Voor de betekening brengt de belastingdeurwaarder geen

kosten in rekening.

kosten in rekening.

19.1.8 Vordering ten laste van de echtgenoot

19.1.8 Vordering ten laste van de echtgenoot

Als de echtgenoot van de belastingschuldige recht heeft

Als de echtgenoot van de belastingschuldige recht heeft

op gelden, penningen of periodieke betalingen die in de

op gelden, penningen of periodieke betalingen die in de

huwelijksgemeenschap vallen, dan kan de ontvanger een

huwelijksgemeenschap vallen, dan kan de ontvanger een

vordering ten laste van de echtgenoot doen. Als de

vordering ten laste van de echtgenoot doen. Als de

vordering ziet op een belastingschuld die materieel is

vordering ziet op een belastingschuld die niet tot de

ontstaan in de periode vóór het aangaan van het huwelijk,

gemeenschap behoort, beperkt de ontvanger zijn

beperkt de ontvanger zijn vordering tot de helft van het

vordering tot de helft van het voor beslag vatbare deel van

voor beslag vatbare deel van de periodieke betalingen.

de periodieke betalingen. Deze beperking geldt niet als de

Deze beperking geldt niet als de echtgenoot instemt met

echtgenoot instemt met verhaal op het geheel. De

verhaal op het geheel. De bekendmaking van de

bekendmaking van de vordering dient zo spoedig

vordering dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen

mogelijk, maar uiterlijk binnen acht dagen na het doen van

acht dagen na het doen van de vordering, te geschieden

de vordering, te geschieden aan de belastingschuldige en

aan de belastingschuldige en de echtgenoot afzonderlijk.

de echtgenoot afzonderlijk. Voor zover het periodieke

Voor zover het periodieke uitkeringen betreft die onder de

uitkeringen betreft die onder de opsomming van artikel 19,

opsomming van artikel 19, eerste lid, van de wet vallen,

eerste lid, van de wet vallen, past de ontvanger de

past de ontvanger de beslagvrije voet toe alsof de

beslagvrije voet toe alsof de echtgenoot de

echtgenoot de belastingschuldige is.

belastingschuldige is.

25.3.2 Berekening van het uit te betalen bedrag bij

25.3.2 Berekening van het uit te betalen bedrag bij

uitstel

uitstel

Bij het verzoek om uitstel moet een berekening van het uit

Bij het verzoek om uitstel moet een berekening van het uit

te betalen bedrag zijn gevoegd. Als dit ontbreekt of

te betalen bedrag zijn gevoegd. Als dit ontbreekt of

onvoldoende is gemotiveerd, verleent de ontvanger uitstel

onvoldoende is gemotiveerd, geeft de ontvanger de

om de verzoeker in de gelegenheid te stellen alsnog zijn

belastingschuldige een termijn van ten hoogste een

verzoek (nader) te motiveren.

maand om alsnog zijn verzoek (nader) te motiveren.

De ontvanger verleent dit uitstel voor ten hoogste één

De termijn begint te lopen vanaf de dagtekening van

maand na de dagtekening van de uitstelbeschikking. De

de kennisgeving van de ontvanger dat de

ontvanger kan voor een langere periode uitstel verlenen

belastingschuldige zijn verzoek (nader) moet
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als hij dit redelijk acht.

motiveren. De invordering wordt voor die termijn

Als na het verstrijken van de gestelde termijn het verzoek

geschorst.

niet (nader) is gemotiveerd, is het uitstel vervallen.

Een langere termijn (of verlenging van de eerder
gegeven termijn) is mogelijk als de ontvanger van
oordeel is dat dit redelijk is. Als de belastingschuldige
de verleende termijn ongebruikt voorbij laat gaan,
wijst de ontvanger het verzoek om uitstel af.

Artikel 26 Kwijtschelding van belastingen

Artikel 26 Kwijtschelding van belastingen

Artikel 26, eerste lid, van de wet bepaalt dat bij

Artikel 26, eerste lid, van de wet bepaalt dat bij

ministeriële regeling regels worden gegeven voor gehele

ministeriële regeling regels worden gegeven voor gehele

of gedeeltelijke kwijtschelding van rijksbelastingen. De

of gedeeltelijke kwijtschelding van rijksbelastingen. De

ontvanger verleent gehele of gedeeltelijke kwijtschelding

ontvanger verleent gehele of gedeeltelijke kwijtschelding

als de belastingschuldige niet in staat is anders dan met

als de belastingschuldige niet in staat is anders dan met

buitengewoon bezwaar de belastingaanslag te betalen. In

buitengewoon bezwaar de belastingaanslag te betalen. In

het algemeen zal van buitengewoon bezwaar sprake zijn

het algemeen zal van buitengewoon bezwaar sprake zijn

als de middelen om een belastingaanslag te betalen

als de middelen om een belastingaanslag te betalen

ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd worden

ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd worden

verwacht.

verwacht.

De kwijtscheldingsregels op basis van artikel 26 van de

De kwijtscheldingsregels op basis van artikel 26 van de

wet zijn vastgelegd in de regeling. In de artikelen 19a en

wet zijn vastgelegd in de regeling. In de artikelen 19a en

22a van de regeling zijn de doelstellingen van de

22a van de regeling zijn de doelstellingen van de

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen in de

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen in de

belastingsfeer tot uitdrukking gebracht.

belastingsfeer tot uitdrukking gebracht.

Bij de berekening van de kwijtschelding worden de kosten

Bij de berekening van de kwijtschelding worden de

van bestaan gesteld op [hier opnemen percentage van

kosten van bestaan gesteld op [hier opnemen

minimaal 90% en maximaal 100%] van het inkomen van

percentage van minimaal 90% en maximaal 100%] van

de belastingschuldige. [Zie het raadsbesluit van [datum],

de bijstandsnorm. Voor AOW-gerechtigde personen

[nummer], waarin dit percentage is vastgesteld.]

worden de kosten van bestaan gesteld op [getal: min.
90 van de bijstandsnorm en max. 100] percent van de
toepasselijke, in artikel 1a van de Nadere regels
kwijtschelding gemeentelijke en
waterschapsbelastingen bedoelde netto
AOW’bedragen. [Zie het raadsbesluit van [datum],
[nummer], waarin dit percentage is vastgesteld.]

Aan een aansprakelijkgestelde kan geen kwijtschelding

Aan een aansprakelijkgestelde kan geen kwijtschelding

worden verleend. Wel kan hij op zijn verzoek worden

worden verleend. Wel kan hij op zijn verzoek worden

ontslagen van de betalingsverplichting. In artikel 53, derde

ontslagen van de betalingsverplichting. In artikel 53, derde

lid van de wet is bepaald dat bij ministeriële regeling

lid van de wet is bepaald dat bij ministeriële regeling

regels worden gegeven op grond waarvan de ontvanger

regels worden gegeven op grond waarvan de ontvanger

de aansprakelijkgestelde geheel of gedeeltelijk van zijn

de aansprakelijkgestelde geheel of gedeeltelijk van zijn

betalingsverplichting kan ontslaan als deze niet in staat is

betalingsverplichting kan ontslaan als deze niet in staat is

anders dan met buitengewoon bezwaar te betalen.

anders dan met buitengewoon bezwaar te betalen.

De voorwaarden voor het al dan niet verlenen van

De voorwaarden voor het al dan niet verlenen van

kwijtschelding, gelden ook voor het ontslag van de

kwijtschelding, gelden ook voor het ontslag van de
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betalingsverplichting.

betalingsverplichting.

In aansluiting op artikel 26 van de wet beschrijft dit artikel

In aansluiting op artikel 26 van de wet beschrijft dit artikel

het beleid over:

het beleid over:

- algemene uitgangspunten van het kwijtscheldingsbeleid;

- algemene uitgangspunten van het kwijtscheldingsbeleid;

- kwijtschelding van (rijks)belastingen voor particulieren;

- kwijtschelding van (rijks)belastingen voor particulieren;

- kwijtschelding van (rijks)belastingen voor ondernemers;

- kwijtschelding van (rijks)belastingen voor ondernemers;

- administratief beroep;

- administratief beroep;

- voortzetting van de invordering na afwijzing verzoek om

- voortzetting van de invordering na afwijzing verzoek om

kwijtschelding;

kwijtschelding;

- geen verdere invorderingsmaatregelen en afwijzing van

- geen verdere invorderingsmaatregelen en afwijzing van

het verzoek om kwijtschelding[;]

het verzoek om kwijtschelding[;]

- [geautomatiseerde kwijtschelding].

- [geautomatiseerde kwijtschelding].

Artikel 63 en 63a

Artikel 63 tot en met 63ab

Er zijn in deze leidraad op de artikelen 63 en 63a van de

Er zijn in deze leidraad op de artikelen 63, 63a, 63aa en

wet geen beleidsregels gemaakt.

63ab van de wet geen beleidsregels gemaakt.

73.4.2 Ontbinding van rechtspersonen in plaats van

73.4.2 Ontbinding van rechtspersonen in plaats van

faillissementsaanvraag

faillissementsaanvraag

Als sprake is van een rechtspersoon die geen activiteiten

Als sprake is van een rechtspersoon die geen activiteiten

meer uitoefent, en bovendien bekend is dat geen baten

meer uitoefent, en bovendien bekend is dat geen baten

aanwezig zijn, dan wordt de voorkeur gegeven aan het

aanwezig zijn, dan wordt de voorkeur gegeven aan het

treffen van maatregelen die moeten leiden tot ontbinding

treffen van maatregelen die moeten leiden tot ontbinding

van die rechtspersoon boven het aanvragen van het

van die rechtspersoon conform artikel 2:19a BW boven

faillissement van die rechtspersoon.

het aanvragen van het faillissement van die
rechtspersoon.

73.5.1 Voorwaarden voor MSNP

73.5.1 Voorwaarden voor MSNP

Stabilisatiefase

Stabilisatiefase

Een schuldhulpverleningstraject vangt in het algemeen

Een schuldhulpverleningstraject vangt in het algemeen

aan met een stabilisatie-overeenkomst tussen de

aan met een stabilisatie-overeenkomst tussen de

schuldenaar en de schuldhulpverlener als hierna bedoeld

schuldenaar en de schuldhulpverlener als hierna bedoeld

in onderdeel b. Voor de toepassing van dit artikel wordt

in onderdeel b. Voor de toepassing van dit artikel wordt

met een stabilisatie-overeenkomst gelijkgesteld een

met een stabilisatie-overeenkomst gelijkgesteld een

schriftelijke mededeling van de schuldhulpverlener waarin

schriftelijke mededeling van de schuldhulpverlener waarin

staat dat hij activiteiten ontplooit die erop gericht zijn de

staat dat hij activiteiten ontplooit die erop gericht zijn de

financiële situatie van de schuldenaar op korte termijn te

financiële situatie van de schuldenaar op korte termijn te

stabiliseren. Vanaf de ontvangst van een afschrift van de

stabiliseren. Vanaf de ontvangst van een afschrift van de

stabilisatie-overeenkomst neemt de ontvanger gedurende

stabilisatie-overeenkomst neemt de ontvanger gedurende

120 dagen geen dwanginvorderingsmaatregelen. Lopende

120 dagen geen dwanginvorderingsmaatregelen. Lopende

invorderingsmaatregelen schort de ontvanger op, zo nodig

invorderingsmaatregelen schort de ontvanger op, zo nodig

in overleg met de schuldhulpverlener. Daarnaast vindt

in overleg met de schuldhulpverlener. Daarnaast vindt

verrekening alleen plaats met belastingteruggaven die

verrekening alleen plaats met belastingteruggaven die

(materieel) zijn ontstaan tot en met de dag waarop het

(materieel) zijn ontstaan tot en met de dag waarop het

afschrift van de stabilisatie-overeenkomst is ontvangen.

afschrift van de stabilisatie-overeenkomst is ontvangen.

Als zich bijzondere omstandigheden voordoen kan de

Als zich bijzondere omstandigheden voordoen kan de

schuldhulpverlener de voormelde termijn in overleg met

schuldhulpverlener de voormelde termijn in overleg met
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de ontvanger met maximaal 120 dagen verlengen. Het in

de ontvanger met maximaal 120 dagen verlengen. Het in

deze alinea beschreven terughoudende beleid geldt niet in

deze alinea beschreven terughoudende beleid geldt niet in

situaties waarin op voorhand duidelijk is dat de

situaties waarin op voorhand duidelijk is dat de

belastingschuldige niet in aanmerking komt voor uitstel

belastingschuldige niet in aanmerking komt voor uitstel

van betaling op basis van het hierna in dit artikel

van betaling op basis van het hierna in dit artikel

beschreven beleid. De ontvanger informeert de

beschreven beleid. De ontvanger informeert de

schuldhulpverlener hierover.

schuldhulpverlener hierover.

Schuldregelingsovereenkomst

Schuldregelingsovereenkomst

De ontvanger verleent uitstel van betaling voor een

De ontvanger verleent uitstel van betaling voor een

periode van maximaal 36 maanden als:

periode van maximaal 36 maanden als:

a. een schuldregelingsovereenkomst in de zin van de

a. een schuldregelingsovereenkomst in de zin van de

Gedragscode Schuldhulpverlening van de NVVK tot stand

Gedragscode Schuldhulpverlening van de NVVK tot stand

is gekomen of een overeenkomst tot stand is gekomen die

is gekomen of een overeenkomst tot stand is gekomen die

dezelfde strekking heeft als die gedragscode en waarbij

dezelfde strekking heeft als die gedragscode en waarbij

voor de berekening van de aflossingscapaciteit wordt

voor de berekening van de aflossingscapaciteit wordt

uitgegaan van de door Recofa gepubliceerde normen;

uitgegaan van de door Recofa gepubliceerde normen;

b. de schuldhulpverlener lid is van de NVVK of de

b. de schuldhulpverlener lid is van de NVVK of de

schuldregeling wordt uitgevoerd door een gemeente in

schuldregeling wordt uitgevoerd door een gemeente in

eigen beheer (zie ook artikel 73.5a);

eigen beheer (zie ook artikel 73.5a);

c. de schuldregeling betrekking heeft op natuurlijke

c. de schuldregeling betrekking heeft op natuurlijke

personen, niet zijnde ondernemers;

personen, niet zijnde ondernemers;

d. redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de

d. redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de

belastingschuldige - afgezien van de formaliteiten die

belastingschuldige - afgezien van de formaliteiten die

daarvoor verricht moeten worden - in aanmerking zou

daarvoor verricht moeten worden - in aanmerking zou

komen voor de wettelijke schuldsaneringsregeling

komen voor de toepassing van een schuldregeling als

natuurlijke personen;

bedoeld in artikel 287a FW;

e. aan het eind van de looptijd van de

e. aan het eind van de looptijd van de

schuldregelingsovereenkomst een bedrag zal zijn betaald

schuldregelingsovereenkomst een bedrag zal zijn betaald

van ten minste dezelfde omvang als kan worden

van ten minste dezelfde omvang als kan worden

verkregen indien er sprake zou zijn van een wettelijke

verkregen indien er sprake zou zijn van een wettelijke

schuldsanering.

schuldsanering.

Op basis van de voorwaarde onder c is de betreffende

Op basis van de voorwaarde onder c is de betreffende

regeling ook van toepassing op een ex-ondernemer, als

regeling ook van toepassing op een ex-ondernemer, als

aannemelijk is dat hij in de toekomst geen bedrijf of niet

aannemelijk is dat hij in de toekomst geen bedrijf of niet

zelfstandig een beroep zal uitoefenen.

zelfstandig een beroep zal uitoefenen.

De ontvanger verleent het uitstel pas als de

De ontvanger verleent het uitstel pas als de

schuldhulpverlener hem schriftelijk heeft bericht dat de

schuldhulpverlener hem schriftelijk heeft bericht dat de

overeenkomst tot schuldregeling tot stand is gekomen.

overeenkomst tot schuldregeling tot stand is gekomen.

Het uitstel vangt aan met ingang van de datum van de

Het uitstel vangt aan met ingang van de datum van de

schuldregelingsovereenkomst. Na totstandkoming van

schuldregelingsovereenkomst. Na totstandkoming van

een schuldregelingsovereenkomst onderzoekt de

een schuldregelingsovereenkomst onderzoekt de

schuldhulpverlener of een schuldregeling met de

schuldhulpverlener of een schuldregeling met de

schuldeisers tot stand kan worden gebracht. De

schuldeisers tot stand kan worden gebracht. De

schuldhulpverlener rondt dit onderzoek af binnen 120

schuldhulpverlener rondt dit onderzoek af binnen 120

dagen, gerekend vanaf de datum van de

dagen, gerekend vanaf de datum van de
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schuldregelingsovereenkomst. Wanneer de

schuldregelingsovereenkomst. Wanneer de

schuldregeling met de schuldeisers tot stand is gebracht,

schuldregeling met de schuldeisers tot stand is gebracht,

wordt de schuldregelingsovereenkomst voortgezet; de

wordt de schuldregelingsovereenkomst voortgezet; de

schuldhulpverlener stelt de schuldeisers daarvan

schuldhulpverlener stelt de schuldeisers daarvan

schriftelijk op de hoogte. Slaagt de schuldhulpverlener niet

schriftelijk op de hoogte. Slaagt de schuldhulpverlener niet

in het tot stand brengen van de schuldregeling, wordt de

in het tot stand brengen van de schuldregeling, wordt de

schuldregelingsovereenkomst beëindigd.

schuldregelingsovereenkomst beëindigd.

Deze regeling is ook van toepassing op

Deze regeling is ook van toepassing op

belastingaanslagen waarvan in beginsel geen

belastingaanslagen waarvan in beginsel geen

kwijtschelding wordt verleend (zoals belastingaanslagen

kwijtschelding wordt verleend (zoals belastingaanslagen

motorrijtuigenbelasting), omdat de wettelijke

motorrijtuigenbelasting), omdat de wettelijke

schuldsaneringsregeling ook van toepassing is op die

schuldsaneringsregeling ook van toepassing is op die

belastingaanslagen.

belastingaanslagen.

De uitstelregeling geldt voor belastingaanslagen die

De uitstelregeling geldt voor belastingaanslagen die

betrekking hebben op de (materieel) verschuldigde

betrekking hebben op de (materieel) verschuldigde

belasting tot en met de dag van de dagtekening van de

belasting tot en met de dag van de dagtekening van de

schuldregelingsovereenkomst en is definitief in die zin dat

schuldregelingsovereenkomst en is definitief in die zin dat

daarop van de zijde van de ontvanger in beginsel niet

daarop van de zijde van de ontvanger in beginsel niet

meer kan worden teruggekomen. In voorkomend geval

meer kan worden teruggekomen. In voorkomend geval

wordt het bedrag van de verschuldigde belastingen door

wordt het bedrag van de verschuldigde belastingen door

middel van schatting bepaald. In het geval de in de vorige

middel van schatting bepaald. In het geval de in de vorige

volzin bedoelde schatting naar achteraf blijkt substantieel

volzin bedoelde schatting naar achteraf blijkt substantieel

te laag mocht zijn, kan de ontvanger daarop alleen

te laag mocht zijn, kan de ontvanger daarop alleen

terugkomen indien ter zake van die belasting ten tijde van

terugkomen indien ter zake van die belasting ten tijde van

de schatting ten onrechte geen aangifte was gedaan dan

de schatting ten onrechte geen aangifte was gedaan dan

wel indien de belastingschuldige of de schuldhulpverlener

wel indien de belastingschuldige of de schuldhulpverlener

wisten of behoorden te weten dat de schatting te laag

wisten of behoorden te weten dat de schatting te laag

was.

was.

73.6.2. Voorwaarden voor toetreding tot een

73.6.2. (Vervallen)

buitengerechtelijk akkoord
De ontvanger moet zich er eerst van verzekeren of
redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de wettelijke
schuldsaneringsregeling van toepassing zal worden
verklaard. Van belang voor de beantwoording van die
vraag is artikel 288 FW dat de weigeringsgronden voor de
rechter bevat op een verzoek om toepassing van de
wettelijke schuldsaneringsregeling.
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