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De raad van de gemeente Dalfsen; 

 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2013 nummer 51 
 
Overwegende dat het wenselijk is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen en heffingen; 
 
Gelet op art 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de invorderingswet 1990 en hoofdstuk II van de 
uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 
 

 
b e s l u i t: 

 

 
vast te stellen het “ verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013” 
 
1. Vindplaatsen wet- en regelgeving  
Op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen hebben de volgende wettelijke bepalingen en 
regelingen betrekking:  
- Artikel 255 van de Gemeentewet;  
- Artikel 26 van de Invorderingswet 1990;  
- Hoofdstuk ll van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990  
- Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2013  
- Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2013 
- Algemeen mandaat statuut  
- Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2010 
 
1.1 Mogelijkheden gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid  
De mogelijkheid voor gemeenten om kwijtschelding van belastingen te verlenen, is geregeld in artikel 
255 van de gemeentewet. Regel daarbij is dat gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de Rijks-
overheid volgen, zoals dat is geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. In de 
gemeente Dalfsen is de leidraad invordering gemeentelijke belasting 2010 op kwijtschelding van 
toepassing 
 
2. Belastingen  
Voor de volgende gemeentelijke belastingen kan kwijtschelding worden verleend:  
- Aanslag afrekening afvalstoffenheffing 
- Aanslag afvalstoffenheffing (vast bedrag);  

- Hondenbelasting 1
e 

hond (artikel 11 verordening op de heffing en de invordering van 
hondenbelasting 2013); 

- Onroerende- zaakbelasting; en  
- de rioolheffing.  
 
Met het waterschap Groot Salland is een overeenkomst afgesloten ingaande 1 januari 2003 dat 
mensen die kwijtschelding ontvangen van de gemeentelijke belasting ook kwijtgescholden worden van 
de verontreinigingsheffing en de ingezetenenomslag. Hierover zijn werkafspraken gemaakt met het 
waterschap Groot Salland.  Bij gedeeltelijke kwijtschelding wordt de betalingscapaciteit evenredig 
verdeeld over de gemeentelijke aanslag en de aanslag van het waterschap.  
 
3. Kosten van bestaan  
Bij de berekening van het bedrag van de kwijtschelding worden de kosten van het bestaan gesteld op 
100% van de genormeerde bijstandsnorm.  
 
 4 Huishoudens 65+ met uitsluitend een AOW inkomen  



   
  
 
 
 
De kwijtscheldingsnorm voor Inwoners van 65 jaar en ouder wordt vastgesteld op 100% van de 
toepasselijke netto AOW-bedragen. 
 
5 Eigen bijdrage kinderopvang  
Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt bij het bepalen van het netto-besteedbare 
inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang (na aftrek ontvangen 
kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen kinderopvang). 
Voor de berekening van de kosten wordt gerekend met de maximum-uurprijs zoals vermeld in artikel 
4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in de kosten kinderopvang. 
 

6  Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep 
uitoefent 

Met betrekking tot een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent en die een 
verzoek om kwijtschelding indient is, in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van 
hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 
genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de 
uitoefening van dat bedrijf of beroep. 

7. Kwijtschelding en WSNP  
Indien personen zijn toegelaten tot de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen) kan hun 
inkomen gelijk worden gesteld met de voor hen geldende bijstandsnorm. De aflossingen van de 
schulden worden als inkomen voor het berekenen van de kwijtschelding buiten beschouwing gelaten.  
 
8. Automatische kwijtschelding  
Bij de automatische kwijtschelding stelt de gemeente Dalfsen wel de aanslag vast, maar blijft de 
daadwerkelijk verzending van het aanslagbiljet achterwege. De klant ontvangt wel een kopie indien op 
de aanslag ook de WOZ waarde wordt vermeld.  
De belastingplichtige wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de verleende automatische 
kwijtschelding.  
 
Er wordt automatische (gedeeltelijke) kwijtschelding verleend van de afvalstoffenheffing, 
hondenbelasting en waterschapsbelasting (verontreinigingsheffing/ingezetenenomslag). 
 
De volgende twee doelgroepen kunnen hiervoor in aanmerking komen:  
Personen die de twee voorgaande jaren reeds volledige kwijtschelding hebben gekregen en die een 
WWB uitkering ontvangen of  
personen die de twee voorgaande jaren reeds volledige kwijtschelding hebben gekregen en die alléén 
een AOW uitkering ontvangen.  
 
9 Uitstel van betaling  
Tijdens de behandeling van het verzoek om kwijtschelding kan uitstel van betaling van de 
gemeentelijke belastingen worden toegekend. Dit kan ook als er een machtiging tot automatische 
incasso is afgegeven.  
 
10. Kwijtschelding en beschermingsbewind  
De GKB Assen en gelijkgestelde organisaties kunnen voor klanten waar zij het beschermingsbewind 
uitvoeren een aanvraag kwijtschelding indien door een kopie van de uitspraak van het 
beschermingsbewind toe te zenden en het actuele adres waarvoor de aanvraag bedoeld is.  
Deze versimpelde aanvraagprocedure ontslaat de bewindvoerder niet van het aanleveren van 
specifieke informatie als deze noodzakelijk is voor de behandeling van de aanvraag kwijtschelding. 
 
11 hardheidscausule 
Het college kan ten gunste van de belanghebbende in bijzondere situaties afwijken van het bepaalde 
in deze verordening, indien toepassing hiervan kennelijk onredelijk zou zijn. 



   
  
 
 
 
 
12  Inwerkingtreding en citeertitel  
1.Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid, vastgesteld in de openbare vergadering van 21 november 
2006, wordt bij inwerkingtreding van dit beleid ingetrokken met dien verstande dat deze van 
toepassing blijft voor gemeentelijke belastingen opgelegd voor 1-1-2013. 
 
2.Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking en 
werkt terug tot en met 1-1-2013 
 
3. Deze verordening kan worden aangehaald als " verordening kwijtscheldingsbeleid 2013". 
 
Aldus vastgesteld op 27 mei 2013 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 



   
  
 
 
 
 
 

 
 
 


