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A.B. 21/65 
 
Onderwerp: Verhoging kwijtscheldingsnorm  
 
Inleiding 
In haar Kamerbrief van 21 juni 2021 geeft de Minister van BZK aan, dat zij de zogenaamde tweede 
motie Krol overneemt. In deze motie verzoekt het Kamerlid Krol de minister met een voorstel te komen 
hoe de “Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen” spoedig aangepast 
kunnen worden, zodat AOW’ers die qua inkomen recht zouden hebben op kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen, dit recht niet verspelen door het hebben van een (kleine) buffer. 
 
In haar brief geeft de minister aan dat het kabinet besloten heeft voor gemeenten en waterschappen 
voor de groep AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten per 1 januari 2022 de mogelijkheid 
te creëren de vermogensnorm met maximaal 2.000 euro op te hogen. Hiertoe zullen de “Nadere regels 
kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen” worden aangepast. 
 
Inmiddels heeft een aantal deelnemers vragen ontvangen van maatschappelijke organisaties over de 
voortgang van de implementatie van deze verhoging en daarnaast zijn er bij een aantal deelnemers 
ook raadsvragen gesteld. 
 
Deze notitie geeft nadere achtergronden en schetst de positie van SVHW voor wat betreft de uitvoering 
van deze maatregel. 
 
Gewenste behandeling 
U wordt verzocht om: 
 

• Binnen SVHW te komen tot een uniforme aanvullende vermogensnorm. SVHW adviseert hierbij 
om de maximale norm van 2.000 euro toe te passen; 

• Uw gemeenteraad resp. verenigde vergadering te verzoeken om deze aanvullende 
vermogensnorm (2.000 euro) in de kwijtscheldingsverordening te laten vaststellen nadat de 
nadere regels door de minister bekend zijn gesteld. SVHW kan hiertoe een tekstvoorstel 
aanleveren. 

 
Toelichting 
 
Achtergronden 
De ministeries van BZK en SZW hebben naar aanleiding van de zogenaamde tweede motie Krol 
ingeschat, dat landelijk gezien ongeveer 20.000 AOW’ers en een (niet becijferd maar naar verwachting) 
geringer aantal langdurig aantal arbeidsongeschikten extra voor kwijtschelding in aanmerking zullen 
komen als de vermogensnormen worden verruimd. In het overleg tussen de ministeries, VNG en Unie 
van Waterschappen (UVW) op 8 september 2021 hebben de VNG en UVW de volgende zaken 
meegegeven: 
 

• Knelpunt arbeidsongeschikten: Lokale overheden weten niet wie de personen zijn die door het 
UWV langdurig arbeidsongeschikt zijn verklaard. Het Inlichtingenbureau, dat gemeenten en 
waterschappen ondersteunt bij de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets, beschikt wel over 
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deze informatie maar mag deze informatie niet voor kwijtschelding inzetten. Voor een goede 
uitvoering is het dus nodig dat het Inlichtingenbureau wel deze bevoegdheid krijgt; 

• Tijdige aanpassing regelgeving: De minister geeft aan dat zij de “Nadere regels kwijtschelding 
gemeenten en waterschappen” zal aanpassen. Duidelijkheid is op korte termijn geboden. Dit 
heeft te maken met noodzakelijke software aanpassingen voor 1-1-2022. Het is de vraag of 
de software leveranciers de aanpassingen tijdig kunnen realiseren. Ook moet er duidelijkheid 
komen over de inhoud van de nadere regels zodat waterschappen en gemeenten hun 
besluitvorming daarop kunnen afstemmen. Het is kort dag voor een dergelijke besluitvorming, 
daarom wordt het realistischer geacht om de verruiming pas per 1 januari 2023 door te 
voeren. 

 
In het overleg heeft het ministerie BZK toegezegd om binnen drie weken (lees eind september/begin 
oktober) met de aanpassing van de nadere regels te komen. 
 
Uit contact tussen de VNG en SVHW (29 oktober) is gebleken dat de minister nog geen aanpassing van 
de nadere regels kenbaar heeft gemaakt. Wel lijkt de minister vast te willen houden aan de datum van 
1-1-2022, waardoor er eventueel een situatie met terugwerkende kracht kan gaan ontstaan.  
 
Positie SVHW 
SVHW realiseert zich terdege, dat het vaststellen van de verruimde norm in de 
kwijtscheldingsverordening het mandaat is van de gemeenteraad resp. verenigde vergadering is. Als 
uitvoerder zal SVHW de regels wel moeten toepassen en wil u daarom het volgende meegeven. 
 
Vanuit de uitvoeringspraktijk ziet SVHW geen problemen om de verruiming toe te passen indien de 
nadere regels duidelijk zijn en de voorzieningen zijn getroffen om de informatie over langdurig 
arbeidsongeschikten te kunnen en mogen toepassen. SVHW is echter gebaat bij zoveel mogelijk 
uniformering: 
 

• vanwege het gecombineerde aanslagbiljet zullen het waterschap Hollandse Delta en de 
zogenaamde inliggende deelnemende gemeenten dezelfde verruiming moeten hanteren; 

• de deelnemende gemeenten aan SVHW, die niet binnen het waterschapgebied liggen, zijn 
vanuit operationeel oogpunt dus minder gebonden aan de uniformering, maar ook hier geldt 
dat het hanteren van één norm binnen SVHW het gemakkelijkste werkt. 

 
Daarnaast kan SVHW zich voorstellen dat er ook gestreefd wordt naar uniformering met 
buurgemeenten, met andere waterschappen en met inliggende gemeenten die geen deelnemer zijn van 
SVHW. Het lijkt SVHW daarom het meest eenvoudige om de maximale verruiming van 2.000 euro toe te 
passen. Temeer de verwachte impact op de belastingopbrengsten beperkt is. 
 
Overig 
n.v.t. 
 
Klaaswaal, 17 november 2021 
 


