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Raadsinformatiebrief

Onderwerp
Besluit steunmaatregel Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) in relatie tot coronacrisis;
opstarten van het invorderingsproces per 1 september 2020.

Datum
26 augustus 2020

Kennisnemen van
Steunmaatregelen die gelden vanaf 1 september 2020 om belastingplichtigen tegemoet te komen,
die door de coronacrisis financieel zijn getroffen.
Inleiding
In de raadsinformatiebrief van 27 mei 2020 is uitgebreid informatie gegeven over de genomen
steunmaatregelen door BSOB in verband met de financiële impact van het coronavirus, die door
alle leden van het Algemeen Bestuur BSOB is geaccordeerd ter uitvoering.
De volgende maatregelen zijn genomen:
1. Indien sprake is van liquiditeitsproblemen dan wordt uitstel van betaling verleend tot 1
september 2020;
2. Is het niet mogelijk om in één keer te betalen maar wel in termijnen, dan is het mogelijk
om een betalingsregeling te treffen. Deze betalingsregeling wordt dan in overleg met
medewerkers van afdeling klant (innen) afgestemd. Zodoende proberen we zoveel
mogelijk maatwerk te leveren. Het doel is om ervoor te zorgen dat de liquiditeitspositie zo
maximaal mogelijk behouden blijft om het voortbestaan van de getroffen belastingplichtige
niet verder in gevaar te brengen;
3. Er worden tot 1 september 2020 geen aanmaningen en dwangbevelen verstuurd.
De essentiële vraag was dan ook in de voorgaande RIB wanneer de belastingplichtigen voldoende
liquiditeit hebben om openstaande aanslagen te betalen in deze crisis. Vanaf 1 september 2020 wil
BSOB het invorderingsproces weer geleidelijk opvatten. Hierbij is het van belang voor BSOB om de
belastingplichtigen niet in financiële problemen te brengen maar om samen tot een oplossing te
komen.
Kernboodschap

Belastingaanslagen moeten worden voldaan. Uitzondering op deze regel zou kunnen zijn,
daar waar sprake is van gebruik, zoals bijvoorbeeld precario terrassen, dit voor een
periode niet op te leggen, hierbij zou dan sprake zijn van een verminderde aanslag. Dit is
dus geen kwijtschelding van opgelegde aanslagen!

De wens is om voor alle deelnemers van de GR BSOB een zo uniform mogelijke regeling te
treffen.

Maximale aandacht en begrip voor de liquiditeitspositie van de getroffen
belastingplichtigen. Derhalve een betalingsherinnering te versturen alvorens invordering
wordt opgevat.

Ruimte bieden om deze belastingplichtigen weer in staat te stellen voldoende liquide te
worden.
Wat gaat veranderen aan de huidige maatregelen in relatie tot de coronamaatregelen?
Eénmalig een betalingsherinnering versturen
Vanwege de coronacrisis heeft BSOB de invordering tot 1 september 2020 opgeschort. De
afgelopen periode is coulant omgegaan met het verzoek om betalingsregelingen of uitstel van
betaling verlenen. Het is echter van belang dat de bedrijfsvoering van BSOB zo veel mogelijk door
kan gaan, derhalve is besloten om per 1 september de dwanginvordering te hervatten.
Met als reden dat er sinds maart 2020 geen brieven zijn verzonden, wil BSOB éénmalig een
betalingsherinnering versturen. De reden hiervoor is om de aanslag weer onder de aandacht te

brengen en om in deze moeilijke tijd de belastingplichtige een kans te geven om te betalen zonder
extra invorderingskosten. Daarnaast heeft BSOB het besef dat er belastingplichtigen zullen zijn die
de aanslag niet kunnen betalen, waardoor de betalingsherinnering een manier zal zijn om tijdig te
signaleren of er sprake is van betalingsonmacht zodat er geen onnodige kosten voor invordering in
rekening gebracht worden. Indien er sprake is van een betalingsonmacht kan de
belastingplichtigen contact opnemen met BSOB zodat waar nodig passende maatregelen genomen
kunnen worden.
Dwanginvordering hervatten per eind september
Indien de belastingplichtige niet reageert op de betalingsherinneringsbrief en geen lopend uitstel of
betalingsregeling heeft, zal eind september 2020 de dwanginvordering opgestart worden. Dat wil
zeggen dat aanmaningen en dwangbevelen worden verstuurd en de deurwaardersdiensten worden
opgestart. BSOB heeft bewust gekozen voor eind september, zodat de belastingplichtige voldoende
tijd heeft om contact op te nemen met BSOB om eventueel een passende betalingsregeling af te
spreken.
Communicatie
De maatregelen worden gedeeld op de website van BSOB en de websites van de deelnemers.
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