Uitwerking belastingmaatregelen a.g.v. het coronavirus.
De besluiten die zijn genomen als gevolg van de huidige situatie omtrent het corona virus hebben in
bepaalde situaties gevolgen voor de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen.
Hieronder staan een de meest voorkomende situaties:
1. Natuurlijk persoon krijgt aanslag waar alleen belastingen voor een woning/garage op staan
Er gelden hiervoor geen bijzondere maatregelen: de AIC loopt door en bij stornering (2 keer)
wordt de AIC beëindigd. En bij geen betaling wordt er conform de normale gang van zaken in
april een aanmaning opgelegd en in mei een dwangbevel.
2. Niet-natuurlijk persoon krijgt aanslag waar alleen belastingen voor een woning/garage op
staan
Er gelden hiervoor geen bijzondere maatregelen: de AIC loopt door en bij stornering (2 keer)
wordt de AIC beëindigd. En bij geen betaling wordt er conform de normale gang van zaken in
april een aanmaning opgelegd en in mei een dwangbevel.
3. Natuurlijk persoon krijgt aanslag waar belastingen voor een bedrijf op staan (al dan niet
samen met 1 of meer belastingen mbt woningen)
Voor deze gevallen geldt: er kan en mag gewoon betaald worden binnen de termijn en AIC
loopt gewoon door (dus in maart en april en mei wordt er geïncasseerd). Echter: als er niet
betaald wordt zal er in april en mei voor deze gevallen geen aanmaning worden verstuurd en
als de AIC van maart en april en mei wordt gestorneerd zal de AIC er niet worden uitgegooid.
Eind mei zullen we inventariseren om hoeveel gevallen dit gaat en welk beleid we gaan
voeren hierop.
4. Niet-natuurlijk persoon krijgt aanslag waar belastingen voor een bedrijf op staan (al dan niet
samen met 1 of meer belastingen mbt woningen)
Voor deze gevallen geldt: er kan en mag gewoon betaald worden binnen de termijn en AIC
loopt gewoon door (dus in maart en april en mei wordt er geïncasseerd). Echter: als er niet
betaald wordt zal er in april en mei voor deze gevallen geen aanmaning worden verstuurd en
als de AIC van maart en april en mei wordt gestorneerd zal de AIC er niet worden uitgegooid.
Eind mei zullen we inventariseren om hoeveel gevallen dit gaat en welk beleid we gaan
voeren hierop.

Er worden gedurende de gestelde periode geen nieuwe aanslagen gemeentelijke belastingen
verstuurd. Privaatrechtelijke facturen en nota’s die op basis van artikel 229 Gemeentelijkwet worden
opgelegd vallen niet onder de genomen tijdelijke maatregelen. Deze worden dus wel opgelegd en
ingevorderd o.b.v. het reguliere beleid. Te denken valt aan bijvoorbeeld grafrechten, leges,
marktgelden en havengelden.
Volledigheidshalve wordt benadrukt dat op individuele zaken te allen tijde maatwerk kan worden
afgesproken indien dit past binnen de (wettelijke) mogelijkheden zoals dit ook in het verleden al
mogelijk was.

