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Beste mevrouw Stokbroeks,

Op 15 september 20LB zijn door u vragen gesteld over BSGW en ZZP'ers. Het antwoord
op vraag 1 vindt u in de bijlage bij deze brief. Op vraag 2 hebben wij nog geen reactie
ontvangen van de BsGW. Door omstandigheden is de beantwoording iets te laat.

Uw laatste vraag wordt in deze brief beantwoord:
'Welke specifieke maatregelen kent Weert voor ZZP'ers als het gaat om

armoedebeleid/minimabeleid? Dit omdat er voor deze doelgroep speciale aandacht zou
zijn/komen.'

Gemeente Weert kent een aantal maatregelen die ondersteuning bieden aan
zelfstandigen.

1. Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz). Indien iemand een
onderneming wilt starten of een ondernemer is tijdelijk in financiële problemen
terecht gekomen dan kan er onder bepaalde voorwaarden een beroep gedaan
worden op de Bbz. Hiermee wordt een ondernemer geholpen om in zijn eigen
levensonderhoud te voorzien. Bijvoorbeeld door het verstrekken van een
periodieke uitkering voor levensonderhoud of het verstrekken van een lening ter
voorziening in bedrijfskapitaal.
De Bbz kent vijf groepen zelfstandigen die worden ondersteund.

- De beginnende zelfstandige;
- De gevestigde zelfstandige;
- De oudere zelfstandige;
- De stoppende zelfstandige en;
- De zelfstandige die stopt vanwege ziekte of leeftijd.

2. De IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte
werkloze gewezen zelfstandigen). Doel van de IOAZ is het verschaffen van een
uitkering aan (gewezen) zelfstandigen op het niveau van het sociaal minimum om
te voorzien in het levensonderhoud. Het is bedoeld voor de persoon die na de
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leeftijd van 55 jaar het beroep of bedrijf heeft beëindigd. De persoon mag de
pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

3. Daarnaast is het met ingang van l januari 2077 mogelijk om parttime te
ondernemen in de bijstand (Participatiewet). Het gaat dan met name om
activiteiten die iemand ín deeltijd kan doen naast bijvoorbeeld een baan in
loondienst. Met behulp van de afdeling Werk, inkomen en zorgverlening (regisseur
zelfstandigen) wordt er gewerkt aan financiële zelfredzaamheid, het opbouwen van
ondernemers- en werknemersvaardigheden en het uitbreiden van zakelijke en
sociale netwerk. Dit gebeurt onder meer door het volgen van workshops (denk
hierbij aan workshop belasting en administratie).

4. Schulddienstverlening: Een zelfstandige valt bij wet niet onder de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening (WSs). Zelfstandigen kunnen dan ook geen
aanspraak maken op een minnelijke schuldregeling vanuit de gemeente, omdat zij
geen natuurlijke personen zijn en voor hen andere rechtsmiddelen bestaan zoals
bijvoorbeeld herfinanciering van het bedrijf of een beroep vanuit de Bbz.

5. Aanvalsplan armoede. Vanuit het aanvalsplan armoede worden in 2Ot9/2020 de
volgende zaken opgepakt:

- onderzoeken kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor zelfstandigen;
- zelfstandigen krijgen expliciet aandacht in de te ontwikkelen

publiekscampag ne;
- opzetten van dialoogtafels in het kader van de Moedige Dialoog (landelijk

concept met lokale/regionale invulling), gericht op ondernemers in
(financiële) problemen.

Met vriendelijke groet,

De burgemeester, de secretaris,

A.A.M.M. Heijmans B. Brinkman

Bijlage(n) Beantwoording vragen BSGW
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sing hardheidsclausule bij kwijt-
schelding.

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens het bezoek op dinsdag 12 juni jl. van de heer Willemsen, directeur BsGW, aan de gemeente
Weert is in de commissie Bedrijfsvoering-Inwoners geïnformeerd naar de mogelijkheid tot toepas-
sing van de hardheidsclausule in het kader van kwijtschelding. De heer Willemsen heeft toegezegd
dat BsGW schrifrefijk richtíng de gemeente zou reageren.

Een belastingplichtige kan een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule doen als men vindt
dat een belastingwet in zijnlhaar situatie een onbedoeld gevolg heeft. De hardheidsclausule kan
echter alleen in bepaalde uitzonderlijke situaties een oplossing bieden. Wetten komen in Nederland
in een zorgvuldig proces tot stand. Over de inhoud en de gevolgen heeft de wetgever goed nage-
dacht. Burgers en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op de wet. Daarom geldt de hardheids-
clausule alleen als de wet een gevolg heeft dat níet bedoeld is. De wetgever had dít, als hij dit ge-
volg had voorzien, voorkomen. Alleen als de wet eigenlijk anders had moeten luiden, kan de hard-
heidsclausule van toepassing zijn. De hardheidsclausule biedt oeen oplossing als een belastingwet
door persoonlijke omstandigheden voor iemand slecht uitpakt. Of als men een gevolg van de wet
om persoonlijke redenen als hard ervaart.

Toepassing van de hardheldsclausule heeft betrekking op de heffen kant van het proces en niet op
de innen kant, waaronder de uitvoering van de kwijtschelding valt. Gezien het bovenstaande biedt
een ver¿oek om in het kader van kwijtschelding de hardheidsclausule toe te passen weinig soelaas.
De beoordeling of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt is een zorgvuldig proces dat aan
wettelijke regels gebonden is. De kwijtscheldingsregeling geldt als een vangnetregeling. Eerst na-
dat alle voorliggende (sociale) voorzieningen - met behulp waarvan belastingbetaling mogefijk zou
zijn - zijn uitgeput, bestaat er recht op kwijtschelding.
Met betrekking tot de kwijtschelding is er wel een voorziening in de vigerende (standaard) Leidraad
Invordering opgenomen die in specifieke zaken een uitkomst kan bieden. Deze luidt:

BSGW Belastingsamenwerk¡ng Gemeenten en Waterschappen ¡s een zelfstand¡g samenwerkingsverband voor heffing en inning van
gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastlngen en voor u¡Woering van de wet woz. ESGW ver¿orgt de uitvoering van deze
taken voor dert¡g Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg.
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26.5.1.1 Gccn vardanc lnvorderlngsmaatrcgclen en afwljztng verzoek om
kw$ßchcldtng

Als de belastingschuldige niet in aanmerking komt voor kwijtschelding maar de ontvanger (lees: de
ambtenaar belast met de invordering)voortzetting van de invordering niet gewenst vindt, wijst de
ontvanger het venoek om kwijtschelding af. De ontvanger neemt in die beschikking op in hoeverre
hij geen invorderingsmaatregelen zal treffen.
Als de ontvanger besluit tot het niet meer nemen van invorderingsmaatregelen voor de nog open-
staande schutd zonder dat hij daaraan voorwaarden verbindt, heeft de bestissing voor de betasting-
schu I d ige materíeel dezelfde gevolgen a I s kw ijtscheldi ng.
De ontvanger kan ook besluiten geen invorderingsmaatregelen meer te nemen voor de nog open-
staande schuld onder de voorwaarde dat eventuele uit te betalen bedragen verrekend worden met
de buiten de invordering gelaten schuld. De termijn waarbinnen verrekening plaatsvindt bedraagt
maximaal drie jaar, te rekenen vanaf de datum van de beschikking, dan wel - als dit minder is - de
tijd die nog overblijft voordat de verjaring van de belastingaanslag intreedt. De ontvanger neemt
deze verrekeningsvoorwaarde uitdrukkelijk in de beschikking op.

Als de ontvanger besluit voorlopig geen invorderingsmaatregelen meer te nemen voor de nog
openstaande schuld, zal hij aan die beslissing voorwaarden verbinden dan wel daarin een tijdsbe-
paling opnemen. Anders dan kwijtschelding is een toezegging onder voorwaarden herroepelijk. Als
de belastingschuldige de voorwaarden niet nakomt, kan de ontvanger zijn eerdere toezegging bij
beschikking intrekken. Ðe ontvanger gaat hier pas toe over nadat hij belastingschuldige een brief
heeft gestuurd over zijn voornemen de toezegging ¡n te trekken als niet binnen veertien dagen
alsnog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Deze voorziening is er voor specifieke zaken. De individuele omstandigheden zijn in hoge mate
bepalend. Het bestuur van een deelnemer in de GR BsGW of een belastingplichtige kunnen de
ambtenaar belast met de ínvordering gemotiveerd verzoeken om toepassing van deze voorziening.
De voor¿ieníng kan uiteraard alleen de belastingen van de verzoekende deelnemer betreffen.
Daarbij dienen de verzoeken getoetst te worden aan het gelijkheidsbeginsel en dient er gewaakt te
worden voor precedentwerking.

In veltrouwen u hiermee naar behoren te hebben geinformeerd

BsGW

Met vrieny'el ijke jroet,
De direcå;r, /

¿ri. liG.n.vf . witlemsen
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