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Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Cranendonck.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK
Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck
d.d. 18 december 2018;
Gelet op:
artikel 255 van de Gemeentewet;
artikel 26 van de Invorderingswet 1990;
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;
Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;
BESLUIT
Vast te stellen de:
“Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen”.

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding
De gemeente verleent geen kwijtschelding voor belastingaanslagen:
- onroerende-zaakbelastingen;
- leges;
- toeristenbelasting;
- innemen standplaatsen;
- lijkbezorgingsrechten;
- marktgelden;
- reclamebelasting;
- precariobelasting.

Artikel 2 Volledige of beperkte kwijtschelding
- voor belastingaanslagen rioolheffing verleent de gemeente volledige kwijtschelding;
- voor belastingaanslagen afvalstoffenheffing verleent de gemeente kwijtschelding tot een bedrag dat
gelijk is aan het vastrecht.

Artikel 3 Kosten van bestaan
Bij de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt in afwijking van artikel 16, eerste en
tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van
de kosten van bestaan gesteld 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 Kwijtschelding aan ondernemers
De personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen komen niet in aanmerking voor
kwijtschelding van hun privé-belastingschulden.

Artikel 6 Inwerkingtreding
1. De motie van 13 november 2018 “kwijtschelding gemeentelijke belastingen”, dat bij ongewijzigde
omstandigheden jaarlijks niet langer een kwijtscheldingsverzoek een vereiste is, maar volstaan kan
worden met een ondertekende verklaring, waarin betrokkene aangeeft dat de omstandigheden
ongewijzigd zijn van toepassing verklaren.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
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Artikel 7 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck
in de openbare vergadering d.d. 29 januari 2019.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier, De voorzitter,
mr. P.J.F. Bemelmans
F.A.P. van Kessel
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