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Wijziging beleid kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

1.

Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

In artikel 28 lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt geregeld dat gemeenten bij het
behandelen van kwijtscheldingsverzoeken rekening mogen houden met de kosten van kinderopvang. Als
de gemeenteraad dit artikel van toepassing verklaard voor de gemeente Valkenswaard, dan betekent dit de
kosten voor kinderopvang in de berekening van een kwijtscheldingsverzoek als uitgaven zullen worden
aangemerkt, waardoor er sprake zal zijn van een lagere betalingscapaciteit wat de kans op een toewijzing
van het kwijtscheldingsverzoek groter maakt.
2.

Kwijtscheldingnormen voor personen van 65 jaar of ouder

Door een nieuw wetsvoorstel komen AOW’ers in minder mate in aanmerking voor kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen. Om ervoor te zorgen dat AOW’ers dezelfde mate van kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen houden en om daarmee te voorkomen dat personen van wie het inkomen enkel
uit een AOW-uitkering bestaat in de toekomst geen recht op kwijtschelding meer hebben, kan de
gemeenteraad besluiten om de huidige kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder te
verhogen tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen.
B.

Voorgesteld besluit

1. Artikel 28 lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van toepassing te verklaren. In de
berekening van een kwijtscheldingsverzoek worden de kosten van kinderopvang dan als uitgaven
meegenomen.
2. De huidige kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder te verhogen tot 100% van de
toepasselijke netto AOW-bedragen.
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C.

Inleiding

1.

Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Per 1 januari 2012 is artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd. Dit artikel
maakt onderdeel uit van de regelgeving inzake het kwijtscheldingsbeleid. De gemeenteraad heeft de
bevoegdheid om dit artikel voor de gemeente Valkenswaard van toepassing te verklaren.
Samenvattend is de strekking van artikel 28 lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 als
volgt: indien door de gemeenteraad daartoe is besloten, worden met betrekking tot een verzoek om
kwijtschelding als uitgaven aangemerkt de kosten van kinderopvang verminderd met de
kinderopvangtoeslag of met de tegemoetkoming van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen in de te betalen kosten van kinderopvang.
2.

Kwijtscheldingnormen voor personen van 65 jaar of ouder

Door het wetsvoorstel ‘Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon
tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de
Algemene Ouderdomswet’ komen AOW’ers in minder mate in aanmerking voor kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen.
Om ervoor te zorgen dat AOW’ers dezelfde mate van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
houden, biedt het kabinet gemeenten nu de mogelijkheid de kwijtscheldingsnormen voor personen van 65
jaar of ouder te baseren op de toepasselijke netto AOW-bedragen in plaats van op de toepasselijke
bijstandsnorm. De AOW-bedragen worden halverwege 2012 aangepast, waardoor de verschillen tussen
de bijstandsnormen en de AOW-normen groter worden.
D.

Wat willen we bereiken?

1.

Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij
verschillende maatregelen gaat nemen om te voorkomen dat de kosten van kinderopvang de komende
jaren blijven stijgen. Echter, deze maatregelen kunnen leiden tot een armoedeval van alleenstaande
ouders: zij krijgen in sommige gevallen minder besteedbaar inkomen, ook al werken ze meer. Dit is
volgens de minister een weeffout in het huidige stelsel. De minister gaat met gemeenten praten over een
structurele oplossing voor deze weeffout.
2.

Kwijtscheldingnormen voor personen van 65 jaar of ouder

Het is wenselijk om ervoor te zorgen dat AOW’ers dezelfde mate van kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen houden en om daarmee te voorkomen dat personen van wie het inkomen enkel uit een AOWuitkering bestaat in de toekomst geen recht op kwijtschelding meer hebben
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E.

Wat gaan we er voor doen?

1.

Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Voor de korte termijn lost minister Kamp het probleem genoemd onder D op door o.a. de
kwijtscheldingsregeling bij lokale lasten te verruimen. Gemeenten mogen vanaf 2012 bij het behandelen
van kwijtscheldingsverzoeken rekening houden met de kosten van kinderopvang. Het advies is om daarin
mee te gaan en dus om artikel 28 lid 3 van toepassing te laten verklaren voor de gemeente Valkenswaard.
Gaat de gemeenteraad akkoord, dan betekent dit dat als de aanvrager kosten maakt voor kinderopvang,
hier bij de berekening van het kwijtscheldingsverzoek rekening mee gehouden wordt. Door de kosten
voor kinderopvang in de berekening van een kwijtscheldingsverzoek als uitgaven aan te merken, zal er
sprake zijn van een lagere betalingscapaciteit wat de kans op een toewijzing van het
kwijtscheldingsverzoek groter maakt.
2.

Kwijtscheldingnormen voor personen van 65 jaar of ouder

Om ervoor te zorgen dat AOW’ers dezelfde mate van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
houden en om daarmee te voorkomen dat personen van wie het inkomen enkel uit een AOW-uitkering
bestaat in de toekomst geen recht op kwijtschelding meer hebben, is het advies om akkoord te gaan met
de verhoging van de huidige kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder tot 100% van de
toepasselijke netto AOW-bedragen. Deze wijziging is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012
opgenomen in de ‘Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen’.
Het verhogen van de huidige kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder tot 100% van de
toepasselijke netto AOW-bedragen zal geen grote financiële gevolgen hebben, aangezien personen met
enkel een AOW-uitkering tot nu toe ook altijd recht op kwijtschelding hadden.
Gaat de gemeenteraad akkoord met bovenstaande verhoging van de norm, dan zullen bij
kwijtscheldingsverzoeken van personen van 65 jaar of ouder de toepasselijke netto AOW-bedragen als
kwijtscheldingsnorm worden gehanteerd, wat tot gevolg heeft dat AOW’ers in de toekomst dezelfde mate
van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen houden als momenteel het geval is.
F.

Financiën

Het van toepassing verklaren van artikel 28 lid 3 heeft mogelijk tot gevolg dat ten opzichte van voorgaande
jaren meer aanvragers in aanmerking komen voor kwijtschelding. Een schatting hiervan is niet te maken,
omdat er in het verleden nooit naar kosten van kinderopvang is gevraagd. Dit is immers een volledig nieuw
onderdeel in de kwijtscheldingsregeling. De verwachting is dat het budget voor kwijtschelding toereikend
zal zijn en dat we geen extra middelen nodig zullen hebben.
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G. Vervolgstappen

n.v.t.
H. Communicatie

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

I.

drs. A.B.A.M. Ederveen.

Bijlage(n)

n.v.t.
J.

Ter inzage liggen stukken

n.v.t.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ……. , nummer ….;
Gelet op artikel …. Gemeentewet (of welke andere wettelijke grondslag dan ook);
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 14 juli 2012

BESLUIT
1.

Artikel 28 lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van toepassing te verklaren. In de
berekening van een kwijtscheldingsverzoek worden de kosten van kinderopvang dan als uitgaven
meegenomen.

2.

De huidige kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder te verhogen tot 100% van de
toepasselijke netto AOW-bedragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 2 juli 2012

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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