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Vragen Betaalbaar Water inzake belastinginvorderingen

Vraag 1
Hoe gaat waterschap Noorderzijlvest om met de belastinginvordering naar ondernemers, zzp-ers
en burgers ten tijde van de corona-crisis? Overweegt Noorderzijlvest deze regeling ook voor de
andere belastingcategorieën in te voeren?
Antwoord 1
Vanuit de Unie van Waterschappen en de VNG is het advies om zoveel als mogelijk het rijksbeleid
te volgen. Vanuit dit oogpunt heeft Noorderzijlvest, samen met het Noordelijk Belastingkantoor en
de andere deelnemers, besloten om een coulance regeling ten aanzien van de invordering in te
stellen die aansluit bij het rijksbeleid voor ondernemers en zzp’ers. De coulance regeling is gericht
op ondernemers en zpp’ers. Voor de overige belastingbetalers is altijd de mogelijkheid om een
betalingsregeling aan te vragen, dat is een bestaande regeling. Daarnaast is voor alle
belastingplichtigen de dwanginvordering opgeschort met 3 maanden. In de praktijk zal dit
betekenen dat in augustus de dwanginvordering weer zal worden opgestart.
Vraag 2
Hoe wordt het uitstel voor ondernemers gefinancierd?
Antwoord 2
Het uitstel voor ondernemers en zpp’ers, die dit aanvragen, zal door Noorderzijlvest
voorgefinancierd moeten worden. De kosten hiervan zijn waarschijnlijk te overzien gezien de lage
rentestanden op dit moment.
Vraag 3
Wat zijn daarbij de afspraken die het Noordelijk Belastingkantoor met Noorderzijlvest over deze
maatregel heeft gemaakt?
Antwoord 3

De afspraken die gemaakt zijn, is om zoveel mogelijk het rijksbeleid te volgen. Voor de
aanslagen is besloten om door te gaan met het opleggen van de aanslagen, waarbij ten
aanzien van de invordering, dus gebruik gemaakt kan worden van de eerder genoemde
coulance regeling. Bij het opleggen van de aanslagen zal er de aandacht op worden
gevestigd dat de coulance regeling er is. Alle deelnemers van het NBK hebben ingestemd
met deze coulance regeling. Deze regeling is terug te vinden op de website van het
Noordelijk Belastingkantoor.

