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Beantwoording van de vragen 
1. Hoeveel inwoners van de gemeente Woerden vroegen in 2019, 2020 en 2021 kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen aan die zijn gerelateerd aan de eigen woning?   
   
Antwoord: 

  2019 2020 2021 t/m juni 
Alle aanvragen 330 640 590 
Aanvragen woningeigenaren  4    8    8 
Toekenningen woningeigenaren  1    1    0 

 
2. Op welke belastingen of heffingen heeft een stijging van de waarde van de eigen woning invloed?  
Antwoord:  
De WOZ-waarde is de grondslag voor de onroerende zaakbelastingen.  
De stijging van deze waarde heeft geen invloed op de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.  
 
3. Zijn de mensen die kwijtschelding aanvragen te categoriseren in hoofdgroepen (bijv. mensen met een 
bijstandsuitkering, AOW’ers zonder aanvullend pensioen, etc.)?  
Antwoord:  
Nee, dit wordt niet vastgelegd in onze administratie omdat kwijtschelding niet afhankelijk is van het wel of 
niet ontvangen van een uitkering. Er vindt een beoordeling plaats aan de hand van o.a. gezinssamenstelling, 
inkomen, bepaalde vaste lasten en vermogen.  
Uit ervaringen kan wel gesteld worden dat de meeste aanvragers een uitkering ontvangen. Dit kan een AOW-
uitkering zijn, al dan niet met een aanvullend pensioen, maar ook een bijstands-, ziektewet-, werkloosheids- 
of WAJONG-uitkering.  
Zoals in het antwoord op vraag 1 is te zien, zijn er weinig aanvragen van woningeigenaren.  
 
4. Wat was/is de bedoeling van deze kwijtscheldingsregeling? 
                                                                                                                                                                                   
                                                          



Antwoord:  
De landelijke kwijtscheldingsregeling, gebaseerd op art. 26 van de IW  (Invorderingswet 1990) behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Financiën. 
Het doel van de kwijtscheldingsregeling (Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990) is om te beoordelen of 
de belastingschuldige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de belastingaanslag geheel of 
gedeeltelijk te betalen (art. 26 IW). 
De kwijtscheldingsregeling is een vangnetregeling voor de beslagwetgeving. Dit kan bij decentrale overheden 
botsen met het (lokale) minimabeleid. Daarom mogen decentrale overheden over een aantal zaken zelf 
beleidskeuzes maken die ruimer zijn dan de vangnetregeling. Deze beleidskeuzes zijn op 28 januari 2021 
door de raad vastgesteld met het raadsbesluit 20R.01090.  
 
 
 
5. Is het college van mening dat mensen die recentelijk kwijtschelding aanvroegen (en toegekend kregen) van 
gemeentelijke belastingen, door de waardevermeerdering van hun eigen woning op dit moment meer geld te 
besteden hebben?  
Antwoord:  
Er is in 2021 nog geen kwijtschelding verleend aan woningeigenaren omdat er in alle betreffende gevallen 
een overwaarde op de woning was. Op het moment dat de overwaarde (verschil tussen WOZ-waarde en de 
stand van de hypotheek) groter is dan het bedrag van de aanslag, mag er geen kwijtschelding worden 
verleend. De waardevermeerdering van de woning heeft daarom in dit verband geen positieve invloed op het 
netto besteedbaar inkomen maar juist een negatieve invloed.    
                                                                                           
6. Is het college bereid om mensen met een laag inkomen die door waardevermeerdering van hun eigen woning 
geen kwijtschelding meer krijgen van gemeentelijke belastingen, financieel tegemoet te komen? Indien dit niet 
het geval is, waarom niet en indien dit wel het geval is, op welke termijn?  
Antwoord:  
Financiële tegemoetkoming is niet mogelijk door het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen omdat dit 
binnen de kwijtscheldingsregeling niet is toegestaan wanneer de aanvrager niet aan de wettelijk vastgestelde 
criteria voldoet. Er wordt bij de beoordeling van de verzoeken al uitgegaan van de ruimste normen die zijn 
toegestaan.  
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