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Onderwerp: Harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen

Aan de raad
Inleiding
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) behandelt de kwijtscheldingsverzoeken ten
behoeve van de deelnemende gemeenten en het waterschap. Binnen de bestaande wet- en
regelgeving op het gebied van kwijtschelding is een aantal beleidskeuzes toegestaan. Op dit
moment is er geen sprake van uniform beleid. Hierdoor ontstaan problemen in de uitvoering. Het
BSOB doet een verzoek tot uniformering van het kwijtscheldingsbeleid en een verordening
kwijtscheldingsregeling vast te stellen conform bijgevoegd besluit. Het verschil met de huidige
situatie in Gemert-Bakel is dat met deze harmonisatie natuurlijke personen die een bedrijf of
zelfstandig een beroep uitoefenen niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding van
privébelastingen.
Beslispunten
Vast te stellen de Verordening Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen GemertBakel.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 21 november 2019

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Beleidsregels Kwijtscheldingsregeling Gemeentelijke belastingen 2017

Beoogd effect
- Een uniform kwijtscheldingsbeleid voor alle deelnemers van BSOB.
- Dit bevordert de rechtsgelijkheid tussen inwoners en
- Dit leidt tot een efficiëntere en kwalitatief betere uitvoering.

Duurzaamheid
nvt
Argumenten
1.1.
Harmonisatie leidt tot rechtsgelijkheid van inwoners en kosten efficiency.
Binnen de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van kwijtschelding zijn bij de
deelnemende gemeenten binnen de GR BSOB een aantal beleidskeuzes ontstaan.
Aangezien niet alle deelnemers dezelfde keuzes hebben gemaakt is er geen sprake
van uniform beleid. Bovendien blijkt dat beleidskeuzes niet altijd terug te voeren zijn
naar formele besluiten. Hierdoor ontstaan er problemen in de uitvoering. Door het
vaststellen van de onderhavige verordening kwijtscheldingsregeling door de
deelnemende gemeenten wordt dit opgelost.
1.2.

Gemeente Gemert-Bakel hanteert op dit moment kwijtscheldingsbeleid dat
overeenkomt met de inhoud van het verzoek tot uniformering van BSOB met
uitzondering van kwijtschelding aan natuurlijke personen die een bedrijf of
zelfstandig beroep uitoefenen.

BSOB doet een verzoek tot uniformering van het kwijtscheldingsbeleid. De inhoud is
als volgt:
1. Voor de kosten van bestaan wordt 100% van de bijstandsnorm aangehouden
2. De norm voor kosten van bestaan van AOW’ers wordt gebaseerd op dat
toepasselijke netto AOW-bedragen in plaats van op de toepasselijke bijstandsnorm
3. Bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen voor de kwijtschelding wordt
rekening gehouden met de kosten van kinderopvang
4. Er wordt geen kwijtschelding verleend aan natuurlijke personen die een bedrijf of
een zelfstandig beroep uitoefenen.
Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Gemert-Bakel komt hiermee overeen met
uitzondering van verlening van kwijtschelding aan natuurlijke personen die een bedrijf
of zelfstandig beroep uitoefenen. De gemeente Gemert-Bakel doet dat op dit moment
wel. Met deze harmonisering vervalt deze kwijtschelding.
De argumenten die het BSOB daarvoor heeft zijn:
- Uitvoeringskosten nemen toe omdat op het moment van verzoek tot kwijtschelding
door deze groep, veelal nog geen inschatting kan worden gemaakt van het netto
besteedbare inkomen. Dat kan vaak pas na afloop van het belastingjaar. Ook
kunnen aanslagen en kwijtscheldingsverzoeken over verschillende jaren gaan
opstapelen. Dat vraagt extra uitvoering.
- Kwijtschelding aan kleine ondernemers kan aangemerkt worden als
subsidieverstrekking aan het bedrijfsleven en leidt daarmee tot oneerlijke
concurrentie. Bovendien kunnen ondernemers die onder het sociaal minimum leven
financieel worden ondersteund via de BBZ 2004. Er bestaan verschillende vormen
van bijstand voor ondernemers, zoals een lening en/of een aanvulling op het
inkomen.
1.3.

Het vaststellen van de kwijtscheldingsregeling is een verantwoordelijkheid van
de raad.

De huidige kwijtscheldingsregeling is in maart 2017 vastgesteld door het college. Artikel
255 Gemeentewet luidt echter dat de raad bevoegd is om deze vast te stellen. Met het
vaststellen van de nieuwe verordening kwijtschelding door de raad is dit weer conform
de Gemeentewet.
1.4.

De Clientenraad Werk en Inkomen adviseert positief over het voorgestelde
nieuwe kwijtscheldingsbeleid

Kanttekeningen
Op dit moment doet slechts één persoon in Gemert-Bakel als zelfstandige een beroep op
kwijtschelding. Het gaat in dit geval om een persoon die vanuit de bijstand een zelfstandige
onderneming is gestart. Er wordt gebruik gemaakt van de BBZ-regeling (bijstand
zelfstandigen) en het inkomen dat wordt gegenereerd wordt volledig verrekend met de
inkomsten uit BBZ. Deze persoon komt met deze harmonisatie niet meer in aanmerking
voor kwijtschelding en wordt geconfronteerd met een extra kostenpost. Hiervoor is geen
vangnet beschikbaar.
Vervallen “oude” regelgeving
Beleidsregels Kwijtscheldingsregeling Gemeentelijke belastingen 2017, zoals vastgesteld
door het college op 1 maart 2017.
Communicatie
Na besluitvorming door de raad zal BSOB hierover worden geïnformeerd.
Na besluitvorming wordt de nieuwe verordening kwijtscheldingsregeling gepubliceerd.
Uitvoering
BSOB
Bijlagen
1. Raadsbesluit: Verordening Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
Gemert-Bakel
2. Advies Cliëntenraad Werk en Inkomen
Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 5 november 2019
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