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Op maandag 26 januari 2015 zijn er bij de behandeling van het voorstel Kwijtschelding 
Belastingen een aantal vragen gesteld. 
 
Een aantal vragen kon direct worden beantwoord, twee vragen niet. Hieronder volgt het 
antwoord op deze vragen. 
 
Vraag 1 
Groen Links stelde de vraag waarom er een kwijtscheldingsnorm van 100% van de 
bijstandsnorm in de gemeente Haren wordt gehanteerd. Normaal is 90%.  
 
Antwoord: 
In de vergadering van 16 december 2013 heeft u besloten de kwijtscheldingsnorm te ver-
lagen van 110% naar 100% van de bijstandsnorm. Verlaging van deze norm naar 90% heeft 
directe consequenties voor onze minder betaalkrachtige burgers. Dit betekent dat dan 
minder mensen voor kwijtschelding van gemeenteli jke belastingen in aanmerking komen. 
 
Vraag 2 
Ook stelde Groen Links de vraag of nagedacht is over automatische toetsing voor 
kwijtschelding.  
 
Antwoord: 
Ja, deze mogelijkheid bestaat en deze wordt ook door onze gemeente gebruikt. 
 
Huishoudens met een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm hebben recht op 
kwijtschelding. Vaak komen deze huishoudens meerdere jaren achter elkaar hiervoor in 
aanmerking. Met de kwijtscheldingstoets worden administratieve lasten van zowel 
gemeenten als burgers verminderd en kunnen in de uitvoering kosten worden bespaard. 
 
Met de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van het Inlichtingenbureau krijgen ge-
meenten en waterschappen een overzicht van huishoudens aan wie ambtshalve (auto-
matisch) kwijtschelding van gemeenteli jke of waterschapsbelastingen kan worden verleend. 
Van de huishoudens die hiervoor niet in aanmerking komen worden de gevonden 
belemmeringen getoond. 
 
De burgers van de gemeente Haren kunnen kwijtschelding aanvragen voor de gemeenteli jke 
belastingen. Dit doen zij door een kwijtscheldingsformulier voor zowel de waterschaps-
belastingen als gemeenteli jke belastingen in te vullen en te voorzien van de benodigde ge-
gevens. Vervolgens wordt dit formulier in behandeling genomen door Hefpunt. Zij beoor-
delen, mede namens ons, aan de hand van de geleverde gegevens of men in aanmerking 
komt voor geheel, gedeelteli jke kwijtschelding of geen kwijtschelding. 
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Als men een formulier heeft ingevuld kan men bij de ondertekening ook aangeven of men 
voor geautomatiseerde toetsing voor kwijtschelding in aanmerking wil komen. Als de burger 
hiermee instemt wordt het BSN-nummer opgestuurd naar het Inlichtingbureau. In januari 
kr i jgen wij dan automatisch de beschikking over deze gegevens.  
 
Dit jaar ontvangen de burgers, indien zijn in aanmerking komen voor geautomatiseerde 
kwijtschelding, een brief van het Team Invordering waarin staat het bedrag van de aanslag, 
het bedrag waarvoor men kwijtschelding krijgt, en het nog te betalen bedrag aan ge-
meenteli jke belastingen. 
 
Mocht men gebruik maken van automatische incasso dan wordt het bedrag direct ver-
minderd en betaalt men alleen het nog opstaande bedrag na verlening van de kwijt-
schelding. 
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