
 
 
 
 
 
Vragen VVDenD66 Oudewater t.a.v.  
Vaststellen van de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke 
belastingen 20R.01100 
 
 
1. Wat is het huidige kwijtscheldingsbeleid? 
 
Antwoord: 
Bij de behandeling van de kwijtscheldingsverzoeken worden de volgende regels gevolgd 

• Kwijtschelding is uitsluitend mogelijk voor Onroerende Zaakbelasting, 
Afvalstoffenheffing en Rioolheffing 

• De kosten van bestaan (=de kwijtscheldingsnorm binnen de berekening van de 
betalingscapaciteit) mogen gesteld worden op maximaal 100% van de bijstandsnorm. 
(de Uitvoeringsregeling Invorderingswet gaat uit van 90% van de bijstandsnorm).  
Opmerking: er is slechts 1 waterschap wat geen gebruik maakt van de mogelijkheid 
tot verruiming. Alle Nederlandse gemeenten en de overige waterschappen gaan uit 
van 100% van de bijstandsnorm). 

• De kosten van bestaan (de kwijtscheldingsnorm binnen de berekening van de 
betalingscapaciteit) niet koppelen aan de bijstandsnormuitkeringen (Pw) maar aan 
de netto-AOW-normbedragen. 

• Bij de berekening van de betalingscapaciteit worden de netto-uitgaven van de te 
betalen kosten van kinderopvang als uitgaven aangemerkt. 

• Er is geen kwijtschelding mogelijk voor de privé-belastingen van natuurlijke personen 
die een  bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen.  

 
 
2. Hoeveel wordt op dit moment gebruik gemaakt van de kwijtscheldingsregeling?  
 
Antwoord: 
Er is in 2020 aan 113 belastingplichtigen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen 
verleend. Het gaat om een bedrag van ca. € 28.000,- 
 
 
3. Wat is de aanleiding om dit beleid nu te maken/veranderen? Wat blijkt bijvoorbeeld uit 
schuldhulpvragen?  
 
Antwoord: 
Uitsluitend de formalisatie van het huidige kwijtscheldingsbeleid.  
Volgens art. 255, lid 4 van de Gemeentewet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet, art. 
28 lid 1 en lid 3 is alleen de gemeenteraad bevoegd om de keuzes voor kwijtschelding vast te 
stellen. 
 



 
 
4. Waarom is een ruimer kwijtscheldingsbeleid nodig en waarom nu? 
 
Antwoord: 
Het kwijtscheldingsbeleid wordt niet verruimd ten opzichte van het huidige beleid. 
 
 
5. Waarom heeft een ruimer kwijtscheldingsbeleid geen financiële gevolgen? 
 
Antwoord:  
Het kwijtscheldingsbeleid wordt niet verruimd ten op zicht van het huidige beleid. 
 
 
6. Wat is de verwachting over het gebruik indien dit ruimer beleid wordt vastgesteld?  
 
Antwoord: 
Geen wijziging omdat het beleid niet verandert. 
 


