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� Bestuur 
 

 � Openbaar 
□ Geheim 

 □ Effect op de begroting 
□ Verordening 
□ Beleidsregels 
□ Besluit van algemene strekking 
� Overig 

 
 

Onderwerp  

Verruimde vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale belastingen (motie Krol) 

 

Te besluiten om 
1. Kennis te nemen van deze informatie 

2. Uitgaan van eenduidige uitvoering ten behoeve van alle deelnemers van BghU 

 

Inleiding/ probleemstelling 
• Meerdere gemeenten, waaronder de G4, voeren al enkele jaren een lobby voor de verruiming van de 

beleidsruimte voor het bepalen van de vermogensnormen bij kwijtschelding van gemeentelijke 

belastingen. Het kabinet heeft hier tot op heden geen gehoor aan gegeven, met als belangrijkste 

argument dat dit de armoedeval zal vergroten. 

• In juli 2021 heeft de minister aangegeven de besluitvorming over de verhoging van de vermogensnorm 

bij kwijtschelding over te laten aan een nieuw kabinet, maar voor volledig arbeidsongeschikten en AOW-

ers vanaf 1 januari 2022 nadere regels te willen stellen, waarmee gemeenten en waterschappen de 

mogelijkheid krijgen om de vermogensnorm voor deze doelgroepen op te hogen met max. € 2.000,- 

• De nadere regels zijn tot op heden niet gesteld en er bestaat nog onduidelijkheid over de exacte 

invulling van de verruiming (wordt dit vormgegeven als een vaststaand bedrag of als een maximum 

bedrag en betreft het een verruiming per persoon of per huishouden?). 

• Het Inlichtingenbureau (IB) heeft aangegeven de verruiming van de vermogensgrens niet zonder meer 

te kunnen verwerken in de huidige werkprocessen. 

• Voor het verwerken van aanpassingen in de systemen en processen van het IB voor AOW-ers moet 

rekening worden gehouden met een implementatieperiode van 3 tot 6 maanden. 

• Voor de groep volledig arbeidsongeschikten geldt dat moet worden gezocht naar een objectieve 

grondslag die voldoet aan AVG-regelgeving. Die is op dit moment niet voorhanden. 

• De commissie invordering van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) heeft t.b.v. de 

gesprekken tussen VNG en Unie van Waterschappen en het Rijk gepleit voor: 

o Een uitvoerbare regeling: er dreigt nu besluitvorming die op deze manier niet uitvoerbaar is 

(waaronder het identificeren van de groep arbeidsongeschikten) 

o Ingang van de regeling per 1 januari 2023, zodat er tijd is voor het bestuurlijke traject 

(raadsbesluit) en het Inlichtingenbureau om dit goed in te regelen 

o Het hanteren van een uniform bedrag voor de verruiming i.v.m. uitvoerbaarheid door het 

Inlichtingenbureau 

• Recent is vernomen dat de nadere regels zullen worden vormgegeven als een zogenaamde ‘kan-

bepaling’, die pas in de loop van volgend jaar bekend zal worden gemaakt en met terugwerkende kracht 

tot 1 januari 2022 in werking zal treden. 

 

  



Knelpunten/uitdagingen  

• De nadere regels zijn nog niet geformuleerd/bekend. Zo is niet duidelijk of de verruiming per persoon 

of per huishouden gaat gelden, of het een uniforme verhoging betreft of keuzevrijheid bestaat voor 

gemeenten/waterschappen en wat er precies onder volledige arbeidsongeschiktheid wordt verstaan.  

• Het vormgeven van de hogere vermogensnorm voor de genoemde doelgroepen door het 

Inlichtingenbureau kost tijd, zeker wanneer de verhoogde norm niet uniform, maar als een maximum 

wordt vormgegeven en gemeenten/waterschappen verschillende normen gaan hanteren. Voor de groep 

volledig arbeidsongeschikten lijkt geautomatiseerde kwijtschelding vooralsnog überhaupt niet 

mogelijk, omdat het Inlichtingenbureau heeft aangegeven dat een objectieve grondslag om de UWV 

bestanden te raadplegen ontbreekt (bron: impactanalyse Inlichtingenbureau) en geen (andere) bron 

beschikbaar is om na te gaan of iemand volledig arbeidsongeschikt is.  

• De bestanden voor geautomatiseerde kwijtschelding 2022 zijn al naar het Inlichtingenbureau. Indien 

de nadere regels daadwerkelijk met terugwerkende kracht in werking treden en we hiervan gebruik 

maken, zal een (handmatige) correctie moeten plaatsvinden. Ook de belastingverordeningen en 

begrotingen zijn al vastgesteld/opgesteld. De kwijtscheldingsregeling als zodanig en de uitvoering 

daarvan brengen kosten met zich mee, die in 2022 ongedekt zijn.  

• Er is sprake van een politiek gevoelig onderwerp dat gaat over een kwetsbare doelgroep. Daarbij is het 

van belang om de uitvoering gedegen en waar mogelijk snel en door middel van een uniforme werkwijze 

vorm te geven.  

• Waterschappen ontvangen geen Rijksvergoeding en aangezien nagenoeg alle waterschappen hun 

belastingtaak hebben ondergebracht bij een belastingsamenwerking (zoals HDSR), zal verruiming van 

kwijtschelding – bij uniforme werkwijze - als derving belastinginkomsten resulteren. 

 

Beoogd effect 
BghU wil als samenwerkingsverband voor alle deelnemers eenduidig zijn in haar uitvoering rondom 
kwijtschelding. We willen goede, betrouwbare dienstverlening blijven bieden en ten behoeve van de 
deelnemers efficiënt werken. Aangezien de deelnemers van BghU gaan over het beleid en BghU over de 
uitvoering hiervan, wordt zo veel mogelijk aangesloten bij landelijke uniformiteit (LVLB) en wordt samen 
opgetrokken in gelijke uitvoering in G4-verband. 
 
Met deze memo kunnen de bestuurders BghU tevens de collega-bestuurders welke gaan over 
armoedebestrijding informeren. 
 
 
 
Financiële consequenties 
Nu nog niet van toepassing 
 
 
Beoogd resultaat 
Het bestuur vanuit de taakuitvoering te informeren en pas over te gaan tot besluitvorming wanneer 

nadere regels bekend zijn. 

 
 
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 december 2021, 
 
De voorzitter,      De secretaris,  
 
 
 
 
J.C.H. Haan      M. Vrisou van Eck 
 
 

 

Bijlage 1: kamerbrief Motie Peters en Bruins en moties Krol over vermogensnorm bij kwijtschelding  
van lokale belastingen, 21 juni 2021 


