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Het aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen is door de gemeente 
uitbesteedt aan Gouwe Gemeentelijke Belastingen. Zij doen ook de vermogenstoets en 
kijken naar de betalingscapaciteit. Hierover een paar vragen: 
 

1. Hoe hard is deze toets?  
Antwoord BSGR: deze toets is wettelijk bepaald 

2. Worden tijdelijke persoonlijke situaties ook meegenomen? Met andere 
woorden is er iets van maatwerk?  

Antwoord BSGR: Ja, maar dit wordt individueel bekeken en dient binnen wettelijke 
kaders te vallen 

3. Is er contact tussen Gouwe Gemeentelijke Belastingen en het Sociaal Domein 
over de aanvragen?  

Antwoord: Ja 
4. Hoe blijft de gemeente op de hoogte of er inwoners zijn die de kwijtschelding 
aanvragen  

Antwoord: Wij ontvangen rapportages over de dienstverlening van BSGR.  
5. En wellicht ook in aanmerking komen voor andere hulp?  

Antwoord: In de meeste gevallen zijn het onze intermediairs en de gemeente die met
de inwoners meekijken naar voorzieningen en wijzen hen op het aanvragen van 
kwijtschelding belastingen. 

6. Er is een normbedrag voor vermogen en betalingscapaciteit (deze wordt 
binnenkort verhoogd). Wordt in dit normbedrag de volgende posten 
meegenomen: 

 Vakantiegeld (als iemand net vakantiegeld heeft ontvangen)  
Antwoord BSGR: ja 

 Lening studiefinanciering  
Antwoord BSGR: nee 

 Inkomenstoeslag of andere toeslagen  
Antwoord BSGR ja 

 Een auto, motor of brommer die nodig is voor werk (voor invaliditeit 
staat wel aangegeven), en welke dagwaarde wordt er voor de auto berekend  

Antwoord BSGR ja, € 3350 (Per 1 januari 2023) 

 Vervolgvragen 1:

1. M.b.t. de al gegeven antwoorden over kwijtschelding: in hoeverre zijn de 
antwoorden in overeenstemming met hetgeen op de website BSGR staat?

Antwoord: de BSGR heeft de informatie versterkt op haar website en deze komen
overeen met de antwoorden.
2. Het verzoek is om info te verstrekken over de hoogte van bedragen waar voor

de kwijtschelding nu mee gerekend gaat worden (totalen per gezinssituatie). 
Dat staat nog niet bij de stukken van de raadsvergadering vermeld. Het 
verzoek is om een helder overzicht bij te voegen, zodat overzichtelijk is wat 
wel/niet wordt meegerekend.



Antwoord: In januari en juli van elk jaar worden de normbedragen aangepast en 
daar werkt de BSGR ook mee, zie hieronder voor de normbedragen. Overigens 
werkt de BSGR ook met het landelijk Inlichtingenbureau. Voorafgaand aan de 
aanslagen wordt nagevraagd bij het IB welk belastingplichtigen in aanmerking 
voor automatische kwijtschelding. 
In Velsen wordt 100% kwijtscheldingssnormering gehanteerd.
Dit is vastgelegd in de Leidraad Invordering.



Waarbij opgemerkt wordt dat wij rekening houden met de maximale woonlasten en, zoals bij een 
eerdere reactie ook al is aangegeven, dat ieder kwijtscheldingsverzoek individueel, rekening houdend
met eventuele speciale omstandigheden, wordt getoetst.
 

Vervolgvragen 2

1. In de antwoorden staat ook dat het wettelijke kaders zijn. Klopt het dat er 
ook ruimte is voor eigen invulling door de gemeente? Bij verschillende 
gemeenten zijn er namelijk andere bedragen en regelingen over wat wel/niet 
wordt meegerekend. Of is hier een andere verklaring voor? 

Antwoord: Gemeenten wijken soms af van de norm (90%). Gemeente Velsen 
hanteert 100% bijstandsnormering i.p.v. de 90% bijstandsnormering.


