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1. Wie kan kwijtschelding aanvragen?  
Heeft u een laag inkomen en geen vermogen en bent u daardoor niet in staat om 
de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking 
voor kwijtschelding. Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van 
uw persoonlijke- en financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke 
medebewoners kan een rol spelen.  
 
Bent u zelfstandige, ZZP of heeft u een bedrijf dan heeft u de mogelijkheid 
kwijtschelding aan te vragen voor de belastingen die geen verband hebben met 
de uitoefening van het beroep of het bedrijf. Het betreft dan de aanslagen die 
betrekking hebben op een woning die door de ondernemer als privé persoon 
wordt bewoond.  
 
In deze brochure leest u voor welke belastingen u kwijtschelding kan aanvragen, 
welke voorwaarden van toepassing zijn en hoe u kwijtschelding kunt aanvragen.   

1.1 Wanneer kunt u geen kwijtschelding aanvragen?  

U kunt geen kwijtschelding aanvragen als u voldoende inkomen en/of vermogen 
en/of waardevolle bezittingen heeft.  
 
Wanneer u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u schriftelijk bezwaar 
maken tegen de aanslag. U kunt op het aanslagbiljet en/of bijsluiter bij de 
aanslag lezen op welke wijze u bezwaar tegen een aanslag kunt maken.  
 
Als u de belastingaanslag niet voor de laatste vervaldag kunt betalen, kunt u een 
betalingsregeling treffen. Ook kunt u kiezen voor automatische incasso. Voor 
meer informatie www.waalwijk.nl invordering belastingen.   

2. Voor welke gemeentelijke belastingen kan kwijtschelding 
worden aangevraagd?  

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen kan worden aangevraagd voor:  
 Hondenbelasting alleen voor de 1ste hond;  
 Afvalstoffenheffing tot een maximum van € 252,00 per belastingjaar. 

Vastrecht afvalstoffenheffing (aanslagbiljet gemeentelijke belastingen); 
Afvalstoffen aantal ledigingen en kilo’s (aanslagbiljet afvalstoffenheffing 1e 
halfjaar en afvalstoffenheffing 2e halfjaar); 

 Rioolheffing gebruik.   

3. Hoe vraagt u voor de eerste keer kwijtschelding aan?  
Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen heeft de gemeente informatie 
van u nodig over de persoonlijke en financiële omstandigheden. U dient een kort 
verzoek om kwijtschelding in. Deze kunt u uitprinten van www.waalwijk.nl 
kwijtscheldingformulier of online via Digid. Op dit formulier vult u uw 
persoonsgegevens in en beantwoordt u de gestelde vragen met ja of nee.  
 
Let op: u geeft aan of u wel of geen toestemming geeft uw gegevens te 
gebruiken voor het automatisch toetsen bij het Inlichtingenbureau.  

3.1 Automatische kwijtschelding  

Geautomatiseerde kwijtschelding is kwijtschelding waarbij u geen 
kwijtscheldingsformulier meer hoeft in te vullen. Als u afgelopen jaar 
kwijtschelding heeft gekregen en op uw kwijtscheldingsformulier toestemming 
heeft gegeven voor geautomatiseerde toetsing, is het mogelijk dat u automatisch 



kwijtschelding krijgt. Bij een geautomatiseerde toets wordt bekeken of uw 
inkomen en/of vermogen voldoen aan de normbedragen.  
 
Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen en toestemming gegeven voor 
bestandsvergelijking met de gegevens van het Inlichtingenbureau dan ontvangt 
u, in de maand januari, tegelijk met de aanslag gemeentelijke belastingen 2023 
een brief waarin wordt aangegeven of u dit jaar kwijtschelding krijgt of dat u een 
nieuw verzoek moet indienen. Als er geen veranderingen zijn in uw persoonlijke 
en/of financiële situatie en u heeft u al een aanvraag ingediend of automatische 
kwijtschelding gekregen, dan hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. U krijgt 
automatisch bericht of u kwijtschelding of gedeelte kwijtschelding krijgt voor de 
aanslag(en).  

4. Hoe verloopt de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek  
Zodra uw kwijtscheldingsverzoek is ontvangen, krijgt u een 
ontvangstbevestiging. Als u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te 
gebruiken voor toetsing automatische kwijtschelding, worden uw gegevens 
aangeboden bij het Inlichtingenbureau. Hier wordt bekeken of uw inkomen en 
vermogen voldoen aan de landelijke normbedragen. Zijn er geen bijzonderheden 
dan krijgt u kwijtschelding. Mocht dit wel het geval zijn dan ontvangt u een brief 
waarin staat welke gegevens u alsnog moet aanleveren en wordt uw verzoek 
nogmaals getoetst.   
 
De gemeente laat u zo snel mogelijk weten of u voor kwijtschelding in 
aanmerking komt en streeft ernaar u binnen 6 maanden een uitspraak toe te 
sturen.   

4.1 Stopzetten invordering  

Op het moment dat uw kwijtscheldingsverzoek is ontvangen, wordt de 
invordering voor de betreffende openstaande aanslagen stopgezet. Heeft u een 
automatische incasso? Dan wordt deze ook voorlopig stopgezet. Wilt u toch dat 
uw automatische incasso doorloopt, neem dan contact op met onderstaand 
telefoonnummer.  
 
Is uw verzoek helemaal of deels afgewezen en kunt u het aanslagbedrag niet in 
één keer betalen, neem dan contact op met Team Financiën/Invordering voor 
een betalingsregeling, telefoonnummer 0416-683461 of via email: 
invorderingbelasting@waalwijk.nl.  

4.2 Bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt  

Een verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan de bepalingen die zijn 
opgenomen in de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 
1990(IVW 1990) en de Leidraad Invordering gemeente Waalwijk 2019. Om te 
bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijkt de gemeente eerst 
naar uw vermogen. Het vermogen dat u mag behouden zonder belasting te 
betalen, is wel lager dan het vermogen dat u mag hebben om voor een uitkering 
van de Participatiewet in aanmerking te komen.   
 
Voor meer informatie zie Leidraad Invordering gemeente Waalwijk 2019 artikel 
26.2.1 t/m 26.2.7.   

4.3 Wanneer wordt er geen kwijtschelding verleend?  

U krijgt geen kwijtschelding als uit de toets blijkt dat u over aanwezig vermogen 
en/of over voldoende betalingscapaciteit beschikt (het bedrag dat u per jaar kan 
missen om uw belasting te betalen).  
 



Daarnaast zijn er mogelijk nog andere factoren aanwezig die het verlenen van 
kwijtschelding in de weg staan. Belemmerende factoren kunnen zijn:  

 U heeft het formulier niet volledig of onjuist ingevuld; 
 U heeft de aanvullende informatie niet verstrekt; 
 dat het vermoeden bestaat dat er bij u onwil is om te betalen; 
 dat het aan uzelf te wijten is dat u niet kunt betalen; 
 dat er een spoedige verbetering in uw financiële situatie is te              

verwachten; 
 dat er meer dan één voertuig op uw naam geregistreerd staat             

en/of een te duur voertuig heeft aangeschaft dat niet noodzakelijk is           
in verband met uitoefening van een beroep, ziekte of invaliditeit van           
u en/of één van uw niet zelf verdienende gezinsleden (met een           
waarde meer dan € 2.269,00) zie vermogen; 

 dat u de aanslag al heeft betaald: als u de belasting heeft betaald         
zal in het algemeen die belasting niet meer worden kwijtgescholden.          
Een uitzondering op de regel is, als uw verzoek is ingekomen binnen          
3 maanden nadat u betaald heeft. Het verzoek wordt dan alsnog in           
behandeling genomen. Als dan blijkt dat u recht heeft op kwijt-          
schelding, betalen wij het bedrag aan u terug.   

5. De afhandeling van uw kwijtscheldingsverzoek   

5.1 Vermogensbepaling  

De Uitvoeringsregeling verstaat onder vermogen het saldo van de bezittingen 
verminderd met de openstaande hypotheekschuld. Voorbeelden van vermogens 
zijn: overwaarde eigen woning, spaartegoeden, tegoeden op bank- en 
girobetaalrekening, rechten op kapitaalsuitkeringen, een garage, een tweede 
woning, grond, (sta)caravan, boot, effecten, sieraden, een voertuig met een 
waarde van meer dan € 2.269,00 en registratie van meerdere voertuigen aan 
degene die de belastingaanslagen moet betalen. Onder waarde valt ook de 
inboedel die niet noodzakelijk is, gelet op de omstandigheden van de bewoners, 
meegeteld als deze meer waard is dan € 2.269,00.   
 
5.1.1 Schulden  
Bij de berekening van het vermogen wordt alleen rekening gehouden met de 
openstaande hypotheekschuld. Aflossingen en/of rente op schulden van 
bijvoorbeeld achterstallige vaste lasten tellen niet mee voor de vermogenstoets.   
 
5.1.2 Overwaarde van eigen woning/en of onroerende zaken  
De overwaarde van uw woning, garage of andere onroerende-zaken behoort tot 
het vermogen. Overwaarde betekent: de waarde van de vrij (en leeg) op te 
leveren woning c.q. garage bij een niet gedwongen verkoop, verminderd met de 
openstaande hypotheekschuld.  
 
5.1.3 Bank- girosaldi en spaartegoeden  
Bank- en spaartegoeden worden gezien als vermogen. Ook uw bankrekeningen 
die door eventuele bewindvoerders worden beheerd, vallen onder deze categorie. 
Van de tegoeden op alle aanwezige betaal- en spaarrekeningen telt een bepaald 
bedrag niet mee voor vaststelling van het vermogen. Het bedrag dat niet meetelt 
is gelijk aan het gestelde met het landelijk normbedrag behorende bij het soort 
huishouden dat u heeft, vermeerderd met een maand te betalen huur (= huur 
min de wettelijke huurnorm) of hypotheekrente en de te betalen premie 
zorgverzekering (=premie min de wettelijke norm ziektekosten).   
 
Incidentele ontvangsten zoals de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten, 
toekenning gelden WMO, schade-uitkering van een verzekerings-  



maatschappij waarbij het uitkeringsbedrag bedoeld is voor herstel, reparatie of 
vernieuwing van de opgelopen schade binnen een redelijke termijn (1½ jaar), 
smartengeld in verband met een ernstig ongeval, langdurigheidstoeslag, 
kinderbijslag, kind- en persoonsgebonden budget, tellen niet mee bij de 
vaststelling van het vermogen. Daarnaast tellen de bedragen die zijn verkregen 
in het kader van de Wet Studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten in de vorm van een lening ook niet mee voor 
de vermogensvaststelling. Het spaarsaldo telt volledig mee voor de vaststelling 
van het vermogen. Negatief saldo telt niet mee.  
 
Bent u gedupeerde van de Toeslagenaffaire en heeft u van de Belastingdienst het 
bedrag van € 30.000 ontvangen dan wordt dit voor de kwijtschelding als 
vermogen aangemerkt.   
 
5.1.4 Auto/motor voertuigen  
Een voertuig wordt bij de beoordeling voor kwijtschelding als vermogen gezien in 
de situatie dat op het moment van aanvraag het (hoofd)voertuig een 
verkoopwaarde heeft van € 2.269,00 of meer.  
Let op: Wanneer de waarde van het voertuig meer bedraagt dan € 2.269,00, 
wordt de werkelijke waarde als vermogen in aanmerking genomen. Hiervoor kan 
de inruilwaarde volgens de ANWB/BOVAG worden aangehouden. De waarde van 
een tweede, derde voertuig telt volledig mee als vermogen. Het voertuig telt niet 
mee als kan worden aangetoond dat deze noodzakelijk is: 

 voor het uitoefenen van een beroep; u moet dan kunnen aantonen dat u 
niet met het openbaar vervoer uw werkplek kunt bereiken;  

 omdat u of één van de niet zelfverdienende medebewoners wegens ziekte 
of invaliditeit niet in staat is om op andere wijze te reizen. Een bewijsstuk 
kan onder andere zijn: verklaring onafhankelijk arts, gehandicapten 
parkeerkaart etc.  

 
Let op: een voertuig is bijvoorbeeld niet noodzakelijk als u deze nodig heeft voor 
familiebezoek, om boodschappen te doen en/of de kinderen naar school te 
brengen. Uw verzoek om kwijtschelding wordt dan ook afgewezen als u een te 
duur voertuig heeft terwijl uw inkomen zo laag is dat u de kosten voor brandstof, 
onderhoud en dergelijke eigenlijk niet kunt betalen.   
 
5.1.5 Bejaarden, overige personen en vermogen  
Voor alle kwijtscheldingsgerechtigden geldt een vrijstelling zonder maximum voor 
een uitvaartvoorziening, mits deze is vastgelegd in een verzekeringsvorm 
(begrafenispolis). Daarnaast geldt voor personen die op 31 december 1999 reeds 
65 jaar of ouder zijn, hebben nog de oude vermogensvrijstelling van € 2.269,00 
per persoon.   
 
5.1.6 Kapitaalsverzekeringen 
Rechten op kapitaal-levens- en spaarverzekering, koopsompolissen en dergelijke, 
die alleen uitkeren bij overlijden van de aanvrager en zijn of haar partner of 
huisgenoot worden niet als vermogensbestanddeel in aanmerking genomen als 
de uitkering bestemd is voor de verzorging van de uitvaart van de aanvrager en 
zijn of haar partner of huisgenoot. Bij uitkering in geld bij het in leven zijn op een 
bepaalde (eind)datum tellen de rechten wel als vermogen mee indien blijkt uit de 
omschrijving van de polisvoorwaarden uit te keren geldbedrag vrij besteedbaar 
is.  

5.2 Het netto besteedbaar inkomen  

Bij de tweede stap van de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek wordt 
getoetst of u de belasting kunt betalen ja of nee. Oftewel hier wordt het netto 
besteedbaar inkomen per maand bepaald. Wanneer u geen vermogen heeft, 



bekijken wij wat het netto besteedbaar inkomen is. Het netto besteedbaar 
inkomen is het totaal aan inkomsten (bijvoorbeeld loon, pensioen, sociale 
uitkeringen, vakantiegeld, huurtoeslag etc.) verminderd met de maandelijkse 
kosten, zoals woonlasten en de niet door de werkgever ingehouden premies 
ziektekostenverzekering en de nominale premies volgens de Ziekenfondswet. Dit 
netto besteedbaar inkomen wordt getoetst aan de kwijtscheldingsnorm die van 
toepassing is. In de gemeente Waalwijk zijn de kwijtscheldingsnormen op 100% 
van de bijstandsnorm vastgesteld.   
  
In de volgende alinea ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven die 
worden meegeteld bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen. Welke 
inkomsten en uitgaven in de toets moeten worden betrokken is in de wet 
geregeld. Daarvan kan niet afgeweken worden.   
 
Inkomsten die onder andere meetellen bij de berekening van het netto-
besteedbaar inkomen:  

 loon, heffingskorting (voorlopige teruggaaf waarbij de belastingdienst          
maandelijks een bedrag uitbetaalt), (aanvullend)pensioen, uitkering,           
vakantiegeld, studiefinanciering (kinderbijslag, persoonsgebonden (budget, 
kindgebondenbudget, jonggehandicaptenkorting en       
langdurigheidstoeslag tellen niet mee); 

 incidentele inkomsten zoals eindejaarsuitkering,         
overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, bijverdiensten,          
rente, ouderlijke bijdrage;  

 ontvangen alimentatie(zowel de alimentatie aan u en/of uw kinderen onder 
de 18 jaar telt mee);  

 inkomsten uit kamerverhuur en/of kostgangers.   
 
Uitgaven die onder andere meetellen bij de berekening van uw netto besteedbaar 
inkomen:  

 hypotheekrente of huur per maand, verminderd met het normbedrag van 
de woonlasten en verminderd met de te ontvangen huurtoeslag; 

 zelf te betalen premie zorgverzekering. Let op: Hiermee wordt bedoeld de 
premie die niet op loon, pensioen of uitkering wordt ingehouden maar die 
u zelf moet betalen als de zorgtoeslag en wettelijke zorgnorm daarvan al is 
afgetrokken. Let op: Alle overige uitgaven in verband met ziekte of 
invaliditeit worden niet in aanmerking genomen. Voor deze extra kosten 
kan zo nodig een beroep worden gedaan op andere voorzieningen zoals 
bijzondere bijstand; 

 betalingen op belastingschulden. Let op: U moet dan kunnen aantonen dat 
u een betalingsregeling heeft getroffen en ook werkelijk een bepaald 
bedrag per maand aflost; 

 Alimentatie te betalen aan een vroegere echtgeno(o)t(e) en/of kinderen; 
 Kosten kinderopvang minus de kosten kinderopvangtoeslag; 
 De kosten die verbonden zijn aan het houden van kostgangers tot een 

totaal van € 11,50 per dag met een maximum van 30 dagen per maand.   

5.3 Type huishouding  

Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt gekeken naar het netto-
besteedbaar inkomen en het normbedrag. Het normbedrag is afhankelijk van het 
type huishouden. Let op: Vanaf 1 januari 2018 is de kostendelersnorm uit de 
Participatiewet van toepassing. De normbedragen van de bestaanskosten in de 
kwijtschelding sluiten daarmee aan bij de systematiek uit de Participatiewet.  
 
Kostendelersnorm  
De kostendelersnorm is een bijstandsnorm die geldt als twee of meer personen 
van 21 jaar of ouder hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning, ongeacht of 



het om familieleden of derden gaat. De kostendelersnorm houdt rekening met de 
voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden. Personen op wie 
de kostendelersnorm van toepassing is, ontvangen een lagere bijstandsuitkering 
naarmate er meer personen in de woning hun hoofdverblijf hebben. Jongeren tot 
21 jaar, commerciële relaties (huurders, kostgangers) en studenten tellen niet 
mee voor de kostendelersnorm. Per 1 januari 2018 is de kostendelersnorm op 
grond van de Participatiewet van toepassing op een verzoek om kwijtschelding. 
Verzoeken om kwijtschelding worden vanaf 1 januari 2018 beoordeeld op basis 
van deze nieuwe wetgeving.   
 
Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding 
procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar 
die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm 
voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is 
dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. 
Vandaar de naam kostendelers-norm.  
 
Voor de kwijtschelding is de kostendelersnorm opgenomen in artikel 16, lid 2 
onderdelen b en d van de Uitvoering Invorderingswet 1990.   

5.4 Normbedragen   

Door de Rijksoverheid zijn normbedragen vastgesteld die bij de berekening van 
kwijtschelding worden gehanteerd. Onder het normbedrag wordt verstaan: het 
bedrag dat nodig is voor de kosten van bestaan. Het normbedrag is afhankelijk 
van het type huishouden dat u voert.  
  
Per type huishouden is een normbedrag vastgesteld. Het normbedrag is 
vastgesteld op een percentage van het wettelijk minimumloon. Door 
wetswijziging kan in de loop van het jaar het normbedrag wijzigen.   
 
Voor belastingplichtigen met studiefinanciering is een andere berekening van 
toepassing. Belastingplichtigen die verblijven in een instelling is een apart 
normbedrag van toepassing.   

5.5  Welk bedrag kunt u missen per jaar om uw belasting te              
betalen(betalingscapaciteit)  

Nadat uw aanvraag is getoetst op aanwezig vermogen wordt berekend of er 
sprake is van aanwezige betalingscapaciteit. Onder betalingscapaciteit wordt 
verstaan: het verschil tussen het netto-besteedbaar inkomen en het 
vastgesteld normbedrag.  
 
U heeft geen betalingscapaciteit als uw netto-besteedbaar inkomen lager is of 
gelijk is aan het normbedrag. U komt dan in beginsel in aanmerking voor 
kwijtschelding. Als het netto-besteedbaar inkomen hoger is dan het normbedrag, 
is er sprake van aanwezige betalingscapaciteit. U kunt dan in beginsel geen 
kwijtschelding krijgen. Alleen als de aanwezige betalingscapaciteit onvoldoende is 
om de aan u opgelegde gemeentelijke belastingen te betalen, komt u in beginsel 
in aanmerking voor een gedeeltelijke kwijtschelding.   

6. Bekendmaking beslissing op uw verzoek om kwijtschelding  
Uw verzoek om kwijtschelding wordt zo spoedig mogelijk in behandeling 
genomen. Wanneer de gemeente uw verzoek binnen heeft, krijgt u een 
ontvangstbevestiging. U hoeft zolang niet te betalen tot u een uitspraak heeft 
ontvangen of u wel of niet voor kwijtschelding in aanmerking komt. De gemeente 
streeft ernaar u binnen 6 maanden een uitspraak toe te sturen.   
 
In de beschikking(uitspraak) kunt u lezen: 



 of aan u wel of geen of (gedeeltelijke) kwijtschelding wordt verleend; 
 de hoogte van de kwijtschelding; 
 de motivering; 
 wat u moet doen als u het niet eens bent met de uitspraak.  

6.1 Betalingen 

Wanneer u geen kwijtschelding of (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgt dient u uw 
aanslagen of restantbedragen te betalen. Als u moeilijkheden heeft om de 
aanslagen toch te betalen dan kunt u terecht bij Team Financiën Invordering 
(telefoon 0416-683461) en bekijken wij de mogelijkheden met u.   
 
Indien de aanslag nog wordt verminderd terwijl u kwijtschelding krijgt (voorbeeld 
als u verhuist bent buiten de gemeente Waalwijk) wordt de vermindering alsnog 
afgeboekt op de aanslag en bestaat er geen recht op teruggaaf.   

6.2 U bent het niet eens met de uitspraak op uw aanvraag 
kwijtschelding? 

Als uw aanvraag is afgewezen en u bent het er niet mee eens, dan kunt u binnen 
10 dagen een schriftelijk gemotiveerd beroepschrift schrijven aan het College van 
Burgemeester en Wethouders en indienen bij de nvorderings-ambtenaar.  
 
Als blijkt dat er nieuwe feiten zijn die niet eerder bekend waren, dan wordt uw 
aanvraag opnieuw in behandeling genomen. U kunt geen beroepschrift indienen 
als uw verzoek is afgewezen omdat u de gevraagde gegevens niet heeft 
verstrekt. U moet dan alsnog de gevraagde gegevens overleggen. De invordering 
wordt stopgezet op het moment dat de gemeente uw beroepschrift heeft 
ontvangen. Van de beslissing op uw beroepschrift ontvangt u per post een 
uitspraak. 

6.3 Heeft u nog vragen?  

Het externe kantoor Flanderijn B.V., bureau Kwijtscheldingen behandelt de 
kwijtscheldingsverzoeken voor de gemeente Waalwijk. Heeft u nog vragen dan 
kunt u contact opnemen met dit bureau, telefoonnummer 088-2093230 of een 
email sturen naar kwijtschelding@waalwijk.nl .  
 
Heeft u andere vragen of eventuele klachten dan kunt u natuurlijk altijd contact 
opnemen met Team Financiën/Invordering (telefoonnummer 0416-683461).    
 
Komt u niet voor kwijtschelding in aanmerking en heeft u betalingsmoeilijkheden 
neem dan zo snel mogelijk contact op met bovengenoemd telefoonnummer. Hebt 
u te maken met schulden? Of is er een advies nodig over geldzaken?. U kunt  
altijd telefonisch contact opnemen met de gemeente Waalwijk om een afspraak 
in te plannen met de preventiecoach, telefoonnummer 0416-683456. Kijk ook 
even op onze website www.waalwijk.nl   


