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Instructie behandeling kwijtscheldingsaanvragen  

                         Ondernemers  

 

Bij ontvangst van een aanvraag kwijtschelding van een ondernemer, wordt de aanvraag niet ingeboekt maar 

wordt de vordering handmatig opgeschort ter voorkoming van verdere invorderingsmaatregelen. 

Vervolgens wordt er een brief naar de ondernemer gestuurd waarin wordt aangeven dat wij uitstel van 

betaling verlenen en dat het verzoek nog enige tijd wordt aangehouden omdat het inkomen en vermogen op 

dit moment nog niet beoordeeld kan worden. 

 

Omstreeks juli van het volgende jaar boeken we de aanvraag in als een verzoek om kwijtschelding. Na het 

inboeken vragen wij de volgende stukken door middel van een brief op.  

 

Benodigde stukken voor het beoordelen: 

 

 Balans en de winst- en verliesrekening van het jaar van de aanvraag; 

 Kopie aangifte inkomstenbelasting van het jaar van de aanvraag; 

 Volledig ingevuld aanvraagformulier kwijtschelding met bewijsstukken van het moment van 

indiening van de eerste aanvraag (dit kan dus ook de brief zijn waarin de ondernemer om uitstel van 

betaling verzoekt) van de aanvrager en de eventuele partner/medebewoner(s). 

 

 

Na ontvangst van de gevraagde stukken, gaan we het verzoek beoordelen conform de reguliere aanvragen 

(artikel 28 Uitvoeringsregeling). 

 

We beginnen met het bestuderen van het ingevulde aanvraagformulier kwijtschelding: Indien we voldoende 

privévermogen constateren, wijzen we de aanvraag af door middel van het invullen van de vermogenstoets 

waarbij alle gegevens uit het aanvraagformulier worden overgenomen (het inkomen zetten we dan op nul). 

 

Blijkt er geen vermogen aanwezig te zijn dan zullen we het inkomen moeten vaststellen. Dit doen we op de 

volgende manier: Vanuit de aangifte kijken we naar de overige inkomsten uit werk en woning. Hierbij tellen 

we op de winst uit onderneming en over het totaal van beide bedragen trekken we een percentage af. 
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 Zie onderstaande tabel voor de percentages. (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, art.6,  tweede 

lid) 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

19% 23% 21% 20% 20% 20% 20% 

 

 

De uitkomst hiervan (de overige inkomsten uit werk en woning + de winst uit onderneming – het percentage 

uit de bovenstaande tabel) is het netto jaarinkomen. Om het maandinkomen te kunnen vaststellen, wordt dit 

bedrag door twaalf gedeeld. Vervolgens nemen we uit het kwijtscheldingsformulier de relevante gegevens 

over in de vermogenstoets. 

 

Het zakelijk vermogen blijkt uit de balans. Aangezien er voor het vermogen geen nadere regels zijn 

vastgesteld, moeten we terug vallen op de oude regeling van de ‘wikkers’ zoals deze was genoemd in de 

Uitvoeringsregeling. Het zakelijk vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. 

 

 
 
 
 
 


