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Beantwoording vraag m.b.t. toepassing van de hardheidsclausule
Toepassing artikel 63 AWR.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 27 mei 2020 hebben wij van een aantal fracties dezelfde vraag ontvangen. Naar
aanleiding van deze vraag, op basis van welke wettelijke grondslag het college bevoegd is
de hardheidsclausule toe te passen, deel ik u het volgende mede.

De gemeenteraad is op basis van artikel 216 Gemeentewet bevoegd tot het invoeren,
wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een
belastingverordening. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk
voor de uitvoering hiervan.
Het college kan nadere regels voor de heffing en invordering stellen. Daarbij kan worden
gedacht aan beleidsregels voor de aangifte, het opleggen van voorlopige aanslagen, maar
ook richtlijnen bij de uitleg van bepalingen in de verordening.

Het college wijst voor de richtige heffing de cruciale functionarissen zijnde de
heffingsambtenaar en i nvorderingsambtenaar aan. De heffingsambtenaar is
verantwoordelijk voor het opleggen van de aanslagen in individuele gevallen. Daarnaast
beslist de heffingsambtenaar ook op de bezwaarschriften, en treedt voor de gemeente op
in beroep en hoger beroep.
De invorderingsambtenaar is verantwoordelijk voor het incasseren van de opgelegde
aanslagen. Daarnaast kan de invorderingsambtenaar aan individuele belastingschuldigen
uitstel van betaling of kwijtschelding verlenen. Zowel de heffingsambtenaar en de
invorderingsambtenaar ontlenen hun bevoegdheden rechtstreeks aan de Algemene wet
inzake de rijksbelastingen (AWR).

Indien zich in dit proces bij het toepassen van een belastingverordening voor een geval of
voor groepen van gevallen onbillijkheden van overwegende aard voordoen, kan het college
hieraan tegemoetkomen door een regeling te treffen. We noemen dit de hardheidsclausule
en deze bepaling is vastgelegd in artikel 63 van de AWR.

Uit artikel 63 van de AWR volgt namelijk: "Onze M¡nister is bevoegd bepaalde gevallen of
groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke
zich bij de toepassing van de belastingwet mochten voordoen".
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Ingevolge artikel 231, eerste lid, van de Gemeentewet is de AWR van toepassing op de
heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen als waren die belastingen
rijksbelastingen. Aftikel 231, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet bepaalt dat
voor "Olìze Minisler" lnoel worderr gelezen "het college" en in artikel 236 eerste lld, van de
Gemeentewet wordt art¡kel 63 AWR niet buiten toepassing verklaard.

Hieruit volgt dat het college bevoegd is de hardheidsclausule toe te passen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Miriam
Hoofd en Control
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