
Ragdsbesluit 

Nr, Ib M 

De rggd vgn de gemeente Alkmggr; 

gelet op het voorstel vgn burgemeester en wethouders; 

gelet op grtikel 255 vgn de Gemeentewet, grtikel 26 vgn de Invorderingswet 1990 en de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gismede de Leidrggd Invordering Cocensus 

gelet op het gdvies vgn de commissie Bestuur en Middelen; ; 

b e s l u i t : 

vgst te stellen het Beslui t kwij tscheldingsregels 

Artikel 1 Verruimde kwijtschelding 

Met toepgssing vgn het in de grtikelen 4, 5 en 6 bepggide, wordt kwijtschelding verleend voor: 
g, onroerende zggkbelgstingen; 
b, gfvgistoffenheffing; 
c, riool heffing. 

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding 

g. Voor de belgstingggnslgg hondenbelgsting wordt de kwijtschelding beperkt tot 50% vgn de 
verschuldigde hondenbelgsting over de eerste hond; 

b. Voor de Lijkbezorgingsrechten wordt de kwijtschelding beperkt tot de jggriijkse bijdrgge in de 
kosten vgn onderhoud gis bedoeld in onderdeel 3,1,3, 3,1,4 en 3,1,5 vgn de tgrieventgbel 
behorende bij de verordening Lijkbezorgingsrechten; 

c. Voor de leges wordt de kwijtschelding beperkt tot de leges voor het voltrekken vgn een 
huwelijk of de registrgtie vgn een pgrtnerschgp van mggndgg tot en met vrijdgg buiten de 
rggdszggi, het verstrekken vgn een Nederlgndse identiteitskggrt of het verkrijgen dgn wel 
verlengen vgn een gehgndicgptenpgrkeerkggrt. 

Artikel 3 Uitgesloten vgn kwijtschelding 

Bij de invordering vgn de volgende belgstingen wordt geen kwijtschelding verleend: 
g, Reclgmebelgsting; 
b, Precgriobelgsting; 
c, Precgriobelgsting op kgbels en leidingen; 
d, Rgrkeerbelgsting; 
e, Lijkbezorgingsrechten, dit met uitzondering vgn de rechten zogis genoemd in grtikel 2, 

onderdeel b; 
f Hgvengelden; 
g, Leges, dit met uitzondering vgn de leges zogIs genoemd in grtikel 2, onderdeel c; 
h, Bggtbelgsting; 
i, Toeristenbelgsting; 
j . Reinigingsrechten, 



Art ike l4 l ^os tenvgnbestggn 

1 Bij de kwijtschelding vgn gemeentelijke belgstingen wordt in gtwijking vgn grtikel 18, tweede lid, 
onderde lengenb,vgn de Uitvoeringsregeling Invorderingswet19^0 hetpercentggevoorde 
berekening vgn de kosten vgn bestggn gesteld oplOO percent vgn de bijstgndsnorm gis 
genoemd in de Pgrticipgtiewet 

2 In gfwijking vgn het eerste lid worden de kosten vgn bestggn vgn A O ^ gerechtigde personen 
gesteld op100 percent vgn de A O ^ bedrggen gis genoemd in de Algemene Ouderdomswet 

Ar t i ke ls l^etto kosten kindero^vgng 

Als uitggven gis bedoeld in grtikel15, eerste lid, vgn de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 
19^0 worden mede in ggnmerking genomen de in grtikel 28, derde lid, vgn genoemde regeling 
bedoelde netto kosten vgn kinderopvgng. 

Ar t i ke ls kwi j tschelding ggn ondernemers 

Met ingchtneming vgn het overigens in dit besluit bepggide, wordt een verzoek om kwijtschelding vgn 
gemeentelijke belgstingen en heffingen die geen verbgnd houden met de uitoefening vgn het bedrijt of 
beroep, vgn een ngtuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoetent,behgndeld volgens 
de bepglingen vgn hoofdstuk I I ,9 fde l ingen1,2en5vgn de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, 

Ar t i ke ls Overggngsrecht 

l^et Besluit kwijtscheldingsregels 201^ wordt ingetrokken met inggng vgn de in grtikel 8, tweede lid 
genoemdedgtum,metdienverstgndedgtzijvgntoepgssingbli j f topbelgstbgrefeitendiezichvoordie 
dgtum hebben voorgedggn 

Ar t i ke ls Inwerkingtreding 

1, Oit besluit treedt in werking met inggng vgn de eerste dggng die vgn de bekendmgking 
2 Oedgtumvgning9ngvgnditbe8lui t is1jgnugri2013 

Ar^ikel9 Citeertitel 

Oit besluit wordt ggngehggld gis: Besluit kwijtscheldingsregels 

Alkmggr,14december2017^ 

Oe rggd voor 
1^ 

ruinooge,voorzitter 


