Onderwerp: Bericht aan bestuursleden van BsGW, accountmanagers en adviseurs
Beste deelnemer,
Naar aanleiding van het covid-19 virus en de pandemie die dit virus veroorzaakt, worden allerlei maatregelen genomen.
Onlangs heeft het Kabinet besloten om ondernemers waar mogelijk te ontzien. Ook het MKB heeft een brief verzonden
waarin verzocht wordt om maatregelen die de ondernemers in Nederland financieel ontlasten of tenminste tijdelijk ruimte
bieden. Hierover krijgen wij als BsGW uiteraard ook veel vragen. Logischerwijs zijn deze vragen veelal identiek of nagenoeg
identiek. Samenvattend is de vraag ‘wat kunnen wij als lokale overheden doen om onze ondernemers een helpende hand toe
te steken en uitstel van betaling te verlenen als het gaat om lokale belastingen’.
Vanuit BsGW leg ik in overleg met de voorzitter aan u als deelnemer het volgende voor.
BsGW wil voor alle ondernemers in ons werkgebied alle betalingen, incasso en vorderingen drie maanden opschorten. Dit
doen wij dan voor alle lokale lasten die wij voor u als deelnemer heffen en innen: vooralsnog tot 30 juni 2020. Hierbij nemen
wij de te innen belastingen over 2018 en 2019 mee, indien daar sprake van is. Dit begint voor ons met het blokkeren van de
run automatische incasso die overmorgen (vrijdag 20 maart) uit zou gaan. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKBNederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.
Wij kunnen dit als BsGW alleen snel en zo correct en volledig mogelijk doen als elke deelnemer hiermee akkoord gaat.
Omdat wij deze opschorting op object en objectcodeniveau moeten doen, betekent dit dat alle niet-woningen in deze
maatregel worden meegenomen. Dat betekent in dit geval dat de maatregel ook geldt voor bijvoorbeeld scholen en kerken,
maar ook voor trafo’s. Elke andere selectie leidt gegarandeerd tot het missen van leden van de doelgroep waarvoor deze
maatregel bedoeld is. Deze selectie betekent ook dat wij toch bepaalde leden van deze doelgroep gaan missen:
ondernemingen die in een woning gevestigd zijn. Deze groep kunnen wij niet filteren. Dat betekent dat mensen uit deze
doelgroep toch zelf bij BsGW een verzoek tot uitstel van betaling in zullen moeten dienen. Hiervoor vragen wij begrip maar
vooral ook uw aandacht. Het verzoek is om dit als zodanig ook vanuit uw organisatie te communiceren Het enige vraagteken
dat BsGW nog heeft is hoe om te gaan met objecten en aanslagen waarbij het om deels een woning en deels een niet-woning
betreft. Denk bijvoorbeeld aan een woningvereniging. Op dit moment zijn wij nog aan het uitzoeken wat hier mogelijke
gevolgen kunnen zijn en welke manier van handelen hier het beste past bij hetgeen u als deelnemer beoogd te bereiken.
Hierover volgt zo snel mogelijk nadere berichtgeving.
Als gevolg van deze maatregel zullen de inkomsten later binnenkomen en aan u worden afgedragen. Voor BsGW zelf heeft
deze manier van werken nog meer gevolgen. Zo vallen opbrengsten vervolgingskosten (zoals rente-inkomsten) bij BsGW
weg. Deze inkomsten maken integraal onderdeel uit van onze bedrijfsvoering en financiële huishouding. Gevolgen hiervan
zullen te zijner tijd in de financiële rapportages worden opgenomen en vertaald. Zodra het mogelijk is, wordt hier een
inschatting van gemaakt. Daarnaast brengt deze aanpak extra werk met zich mee en vraagt mogelijk ook aanvullende
capaciteit. Dit kunnen we momenteel nog niet nader specificeren. Maar ook dit alles maakt onderdeel uit van de huidige
crisis. Deze het hoofd bieden is nu voor ons allen de eerste prioriteit.
BsGW hoort graag van u indien u zich niet in deze maatregel kunt vinden. Zonder tegenbericht voeren wij dit door
omdat een groot deel van de deelnemers hier reeds om heeft verzocht.
Als laatste het dringende verzoek om communicatie, maar ook andere zaken, maximaal via de reguliere kanalen te laten
plaatsvinden. Op deze manier kan BsGW het best bewaken en borgen dat onze communicatie optimaal blijft. Voor
deelnemers verloopt dit als regel via CRM
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