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Ondoordacht voorstel G4-gemeenten verhogen vrijstellingsdrempel 

 
Een week geleden verscheen het volgende nieuwsbericht:  
Nibud steunt gemeenten die vragen om verhoging kwijtscheldingsnorm  
 
Dit nieuwsbericht geeft aan dat de vier grootste gemeenten van Nederland een 
brief aan de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister 
van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties hebben geschreven. Zij pleiten voor 
een hogere vermogensgrens voor de kwijtschelding. 
 
De gedachte van het NIBUD om dit voorstel te steunen komt voort uit het advies 
wat het NIBUD aan huishoudens geeft: “Houd minimaal € 3.550 achter de hand als 
buffer voor uitgaven waarvan je weet dat ze gaan komen, maar niet precies 
wanneer.” 
 
Hoewel het voorstel van de G4-gemeenten niet zo gek klinkt, heeft het een 
ongewenst effect op een categorie mensen die het al moeilijk heeft.  
 
Ongewenst effect 
Het verhogen van de vermogensgrens voor kwijtschelding betekent dat meer 
mensen in aanmerking zullen komen voor kwijtschelding. Dit lijkt een heel sociale 
maatregel. Maar meer kwijtschelding verlenen betekent een lagere 
belastingopbrengst. Om toch de gewenste belastingopbrengst te realiseren zullen 
de belastingtarieven worden verhoogd. Dit betekent dat mensen die niet in 
aanmerking komen voor kwijtschelding, méér zullen moeten gaan betalen. 
 
Zou een vermogensgrens van € 3.550 gehanteerd worden, dan betekent dit dat 
iemand met een bijstandsuitkering en een banksaldo van € 3.500 de aanslag van 
(gemiddeld) € 500,- niet hoeft te betalen. Een alleenstaande ouder met een 
banksaldo van € 200 en een netto inkomen van € 1.200 moet wel betalen. Bij deze 
persoon kan de aanslag volgens de berekening van de betalingscapaciteit in een 
jaar tijd namelijk wel betaald worden.  
 
Door het voorstel van de G4-gemeenten moet deze (werkende) alleenstaande 
ouder betalen voor iemand die niet werkt en het geld gewoon op de bankrekening 
heeft staan. 
 
Het is zeer de vraag of de G4-gemeenten het in Den Haag voorgelegde voorstel 
wel goed hebben doordacht. 

https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-steunt-gemeenten-die-vragen-om-verhoging-kwijtscheldingsnorm/

