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onderwerp  subjectnummer  bijlagen 

Uitstel op verzoek voor ondernemers 

 

Geachte raads- en algemeen bestuursleden, 

 

In mijn rol als heffingsambtenaar van uw gemeente of waterschap informeer ik u voor de goede orde als volgt. 

 

Aangezien de effecten van de Corona-situatie nog volop merkbaar zijn en zeker voor de ondernemers, heb ik 

na ruggenspraak met het Algemeen Bestuur op 9 februari jl. besloten om net zoals in 2020 en 2021 ook dit 

jaar de ondernemers de mogelijkheid te bieden om uitstel van de betaling van de lokale belastingaanslag tot 1 

oktober 2022 aan te vragen. Ofschoon binnen het gehele werkingsgebied van SVHW in zowel 2020 (760 

ondernemers; 2,8 miljoen euro) als 2021 (400 ondernemers; 1,2 miljoen euro) - ondanks intensieve 

berichtgeving - beperkt gebruikt is gemaakt van deze mogelijkheid, is het gegeven de huidige situatie goed 

om deze mogelijkheid wederom te bieden. Dit uitstel zal overigens niet leiden tot stapeling van schulden, 

omdat op een enkel geval na de uitgestelde belastingschuld geheel voldaan is. 

 

SVHW zal via zijn website en de websites van de gemeenten en het waterschap hierover berichten. De 

afgelopen twee jaar heeft er intensieve berichtgeving rondom de aanslagoplegging plaatsgevonden en 

daardoor mag de mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel inmiddels bekend worden geacht. Daarnaast staat 

de communicatie rondom de komende aanslagoplegging in het teken van het direct bij SVHW gemakkelijk 

kunnen maken van een WOZ-bezwaar in verband met het terugdringen van de bezwaren, die worden 

ingediend via een No-Cure-No-Pay bureaus waaraan aanzienlijke maatschappelijke kosten zijn verbonden. 

 

Naast het uitstel op verzoek biedt SVHW standaard al de volgende mogelijkheden om de betaling van de 

aanslagen te vergemakkelijken: 

 

 Een betalingstermijn van drie maanden i.p.v. de wettelijke 6 weken; 

 De mogelijkheid tot het betalen per automatische incasso in maximaal 10 termijnen; 

 Het leveren van maatwerk in schrijdende gevallen 

 

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

R.S. Heij MBA  

Directeur SVHW 


