
Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2023

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 
2022; 

gelet op het advies van de commissie van 13 december 2022;

gelet op het bepaalde in artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de 
Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden; 
overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2023

Artikel 1 Toepassing

Deze verordening vindt toepassing met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen en heffingen.

Artikel 2 Belastingsoorten

Kwijtschelding kan worden verleend van de volgende belastingen:

a. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt alleen kwijtschelding verleend 
voor het vaste bedrag (basistarief). 

b. Bij de invordering van de rioolheffing wordt alleen kwijtschelding verleend voor het 
bedrag van een waterverbruik van niet meer dan 300m3, met dien verstande dat voor 
het bedrag van een waterverbruik van meer dan 300m3 geen kwijtschelding wordt 
verleend.

c. Bij de invordering van de onroerendezaakbelastingen wordt volledige 
kwijtschelding verleend van het in te vorderen bedrag.

Artikel 3 Kwijtschelding

Rekening houdende met het gestelde in artikel 2 wordt er voor 100% kwijtschelding 
verleend en het percentage voor de berekening van de kosten van het bestaan wordt 
vastgesteld op 100%.



Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde 
lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat 
onderdeel, verhoogd met:
a. de verhoging voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot ten hoogste € 2.000 

bedraagt;
b. 75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en
c. 90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Inkomensnorm 65-plussers

Het percentage van de kosten van bestaan voor personen die de pensioengerechtigde 
leeftijd hebben bereikt is 100% van de toepasselijke netto AOW-norm. Deze verhoogd 
met de toepasselijke tegemoetkoming koopkracht oudere belastingplichtige.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeerartikel

1. De “Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2016” vastgesteld 
bij raadsbesluit van 14 maart 2016, wordt ingetrokken, met dien verstande dat 
deze van toepassing blijft op de kwijtscheldingsverzoeken die vóór 1 januari 
2023 zijn ingediend.

2. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2023.
3. Dit besluit kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsverordening 

gemeentelijke belastingen 2023”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022,

De gemeenteraad van Tubbergen,

de waarnemend raadsgriffier, de waarnemend voorzitter,

drs. J.B. Zijlstra MMC  J.H.M. Hermans-Vloedbeld
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