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Telefonische vergadering. 

Aanwezig: De heer Bussink 

(voorzitter), de heer Van 

Vreeswijk, de heer Van 

Amerongen, de heer Van Helden, 

de heer Bouwmeester, de heer 

De Haan. 
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Onderwerp Voorstel 

 

 

Besluit 

 

Uitstel voor ondernemers 

t.g.v. corona 

Het dagelijks bestuur wordt gevraagd zijn 

instemming te verlenen om voor 

ondernemers en ZZP’ers die door het 

coronavirus in (financiële) problemen komen, 

een ruimhartiger uitstelbeleid te hanteren. 

Voorgesteld wordt om: 

1. De belastingaanslagen precariobelasting 

uit te stellen en deze in september 2020 op 

te leggen. Dit uitstel geldt niet voor de 

belastingaanslagen die betrekking hebben op 

tankstations (gemeente Zwolle) en kabels en 

leidingen (gemeente Bunschoten). 

2. De belastingaanslagen voor marktgelden 

(gemeenten Dronten en Bunschoten) uit te 

stellen en deze in september 2020 op te 

leggen. 

3. De voorlopige belastingaanslagen 2020 

voor de toeristenbelasting (gemeenten 

Leusden, Dronten, Nijkerk en Bunschoten) uit 

te stellen en deze in september 2020 op te 

leggen. De definitieve belastingaanslagen 

toeristenbelasting voor de heffingsjaren 2019 

en eventueel ouder worden niet uitgesteld en 

zijn bovendien al grotendeels verzonden. 

4. Het uitstellen van de aanslagoplegging 

voor genoemde belastingsoorten betekent 

niet dat er kwijtschelding of vermindering van 

de aanslag wordt verleend. De belastingplicht 

blijft bestaan. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 
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5. De gecombineerde belastingaanslagen 

voor de waterschapsbelastingen, 

watersysteemheffing en 

zuiveringsheffing woonruimten conform 

productieplanning in de periode april tot en 

met september 2020 te verzenden. 

6. Een ondernemer of ZZP’er die om uitstel 

van betaling vraagt, krijgt zonder aanvullend 

te verstrekken documentatie standaard uitstel 

van betaling tot uiterlijk 31 augustus 2020. 

7. Het uitstel betreft alle door de betreffende 

ondernemer aangevraagde openstaande 

vorderingen, te identificeren met een RSIN. 

8. Het uitstel wordt aan alle aanvragers 

bevestigd per brief, zodat ondubbelzinnig 

vaststaat aan wie het uitstel is verleend. In 

incidentele gevallen kan GBLT toch om 

aanvullende gegevens vragen alvorens uitstel 

van betaling te verlenen (of om het verleende 

uitstel van betaling in te trekken als deze 

gegevens niet binnen 14 dagen worden 

verstrekten en bij oneigenlijk gebruik). 

9. Wordt vóór het verstrijken van deze datum 

geen nadere onderbouwing voor verder te 

verlenen uitstel verstrekt, dan wordt de 

invorderingsprocedure vanaf 1 september 

2020 hervat. 

10. Ten aanzien van de invorderingsrente 

wordt het rijksbeleid gevolgd: de normale 

invorderingsrente van 4% wordt verlaagd naar 

0,01%. Dit geldt alleen voor de periode 

waarvoor uitstel wordt verleend. Dit wil 

zeggen tot en met 31 augustus 2020. 

11. Als de belastingaanslag middels 

automatische incasso geïncasseerd wordt, 

worden de niet geïncasseerde termijnen 

achter de resterende termijnen geplakt. 

Zonder deze maatregel wordt de klant 

geconfronteerd met een hoog te incasseren 

bedrag per maand wat voor nieuwe 

betalingsproblemen kan leiden; 

12. Wordt niet om uitstel van betaling 

gevraagd, dan wordt het reguliere 

invorderingsproces overeenkomstig de 

huidige planning gevolgd. 

 


