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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
In een van de VNG brieven aan de leden te weten Lbr.08/152 d.d. 4 september 2008 worden
gemeentebesturen geattendeerd op de mogelijkheid om d.m.v. bestandsvergelijking van lage
inkomensgroepen geautomatiseerd gemeentelijke belastingen kwijt te schelden.
Volgens de ledenbrief zijn er binnen het gemeentelijk apparaat nogal wat administratieve handelingen om tot
kwijtschelding over te kunnen gaan.
Het geautomatiseerde toetsing via bestandsvergelijking door het landelijke opgerichte Inlichtingenbureau
levert vele voordelen op o.a.
1) verlaging van administratieve lasten van burgers
2) verkorting van afhandeltermijn kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
3) een inkomensondersteunende uitwerking voor de doelgroep.
Kortom het Inlichtingenbureau (IB), een instelling opgericht door Ministerie van SZW en VNG, dat voor de
gemeenten geautomatiseerd kan toetsen of een belastingschuldige die het voorafgaande jaar kwijtschelding
heeft ontvangen, opnieuw voor kwijtschelding in aanmerking komt.
Door het IB wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke belastingdienst, UWV, Belastingdienst en
RDW. Door gegevens- / bestandsvergelijking kan worden getoetst of er zich geen afwijking t.o.v. eerdere
jaren voordoen.
Naar onze begrippen past deze werkwijze perfect in het activiteiten- c.q. uitvoeringsprogramma voor het
Armoedebeleid.
Wij als fractie Helmondse Belangen verzoeken u om te bezien of het aanmelden bij het Inlichtingen Bureau
(IB) ook voor onze gemeente zou kunnen gelden en ook die voordelen op levert zoals die bij de pilot
projecten zijn behaald.
In afwachting van uw reactie.
Hoogachtend.
fractie Helmondse Belangen
namens deze
Berry Smits fractievoorzitter
cc: griffier / gemeenteraad
media
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Binnen het overheidsprogramma “Administratieve lasten burgers”is in 2006 het project “Automatische
kwijtschelding gemeentelijke belastingen” geïnitieerd. De doelstellingen van het project zijn ook de beoogde
voordelen, die u in uw brief aangeeft:
• verlaging van administratieve lasten van de burgers;
• verkorting van de afhandeltermijnen;
• stimulering van het gebruik van inkomensondersteunende regelingen ter bevordering van het
gemeentelijke armoedebeleid.
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Enkele gemeenten hebben als pilot gediend voor dit project.
De bestandsvergelijking wordt uitgevoerd door de Stichting Inlichtingenbureau, opgericht door het ministerie
van SZW in 2001 met als doel het ondersteunen van gemeenten bij de rechtmatigheids controle op
bijstandsuitkeringen en het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende
uitvoeringsorganisaties op het terrein van de sociale zekerheid.
Bij geautomatiseerd kwijtschelden gelden verder de volgende regels:
• het gaat om belastingschuldigen die voorgaand jaar volledige kwijtschelding hebben gekregen;
• de belastingschuldige moet vooraf toestemming verlenen voor bestandsvergelijking;
• de gemeente moet het bestand aanleveren en filtert eerst het eigen woningbezit eruit;
• aan het bestand dienen de partnergegevens te worden toegevoegd;
• aanlevering aan het Inlichtingenbureau kan uitsluitend in de maanden oktober, november en december
van het jaar.
Met name door het ministerie van Financiën is de nodige kritiek geuit op de werkwijze zoals die thans binnen
dit project wordt toegepast. Daarbij gaat het vooral om de gedateerdheid van de getoetste inkomsten en
vermogensbestanddelen (deze zijn van een jaar geleden), alsmede het beperkt aantal gegevens dat wordt
getoetst (woonlasten worden bijvoorbeeld niet meer in de afweging betrokken).
Desalniettemin ziet ook het ministerie van Financiën toekomst in de koppeling van gegevens om de doelen
die bij dit project zijn gedefinieerd te bewerkstellingen en zou de huidige werkwijze verder verfijnd en
uitgebouwd moeten worden.
Naast de mogelijkheden, die het geautomatiseerd kwijtschelden in de hiervoor geschetste vorm gaat bieden,
wordt thans ook gewerkt aan een uitbreiding van de beleidsvrijheid voor decentrale overheden voor wat
betreft het verlenen van kwijtschelding van plaatselijke belastingen. Zo zal er naar verwachting een “eigen”
bevoegdheid komen om ondernemers kwijtschelding te verlenen alsmede op het gebied van
vermogensvrijstellingen (vrijstellingen w.o. banktegoeden en vermogen geboden in de eigen woning).
Een en ander is nog een ambtelijk concept-wetsvoorstel. Waarschijnlijk zal een en ander zijn beslag krijgen
voor het belastingjaar 2010.
Rekeninghoudende met bovenstaande ontwikkelingen hebben we in dit kader besloten het jaar 2009 vooral
te gebruiken om ons nader te oriënteren op het fenomeen automatisch kwijtschelden en het te voeren beleid
rond kwijtschelding. Dit betekent dan ook dat we ons thans nog niet aanmelden als pilot-gemeente. In de
loop van dit jaar zullen we onze concrete beleidsvoornemens aan u voorleggen.
Tot slot maken wij u hierbij op attent, dat de gemeente Helmond al een aantal jaren een vereenvoudigde
vorm van het aanvragen van kwijtschelding kent, die met name gericht is op belastingschuldigen die de
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt alsmede diegenen die een uitkering ontvangen op grond van de Wet
Werk en bijstand. Deze vorm komt er op neer, dat betrokkenen uitsluitend behoeven te verklaren dat hun
inkomens-, vermogens en gezinssituatie ten opzicht van het voorgaande jaar niet is gewijzigd.
Indien dit het geval is volgt automatisch kwijtschelding.
We hopen u hiermede in dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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