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Beste heer A. Ahajaj,
Hierbij beantwoorden wij de raadsvragen van de Partij van de Arbeid over kwijtschelding schulden - Gemeente als
schuldeiser.
Vraag 1
Allereerst de verhoging van de belastingvrije voet naar 95% bij verrekening van een vordering met de uitkering. Kunt u
ons aangeven wat de belastingvrije voet in Bergen op Zoom momenteel is? En wat de gevolgen zijn van verhoging
naar hetzelfde percentage?
Antwoord 1:
Sinds 1 januari 2020 wordt bij de inhouding/verrekening van schulden met een bijstandsuitkering een beslagvrije voet
gehanteerd ter grootte van minimaal 95% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
Vraag 2
Wat betreft de incassokosten is er voor gekomen om te gaan werken met een vast bedrag in plaats van een
maximumbedrag, afhankelijk van de vorderingen. Kunt u ons vertellen wat hiervan de gevolgen zijn en of dit
toepasbaar is voor de gemeente Bergen op Zoom?
Antwoord 2:
Wij hanteren enkel bij beslaglegging (bij inwoners die niet in de uitkering zitten) incassokosten, afhankelijk van de
hoogte van de vordering. Het gaat daarbij om een wettelijk percentage (artikel 2 van 'Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten'). Wanneer we een vast bedrag hanteren, zou een inwoner met een kleine schuld
mogelijk ongunstiger uit zijn doordat de incassokosten meer zijn. Voor inwoners die een hogere schuld hebben kan
een vast bedrag wél gunstiger uitpakken.
Vraag 3:
De wettelijke rente wordt in schuldgevallen afgeschaft. Graag zouden wij dit ook in Bergen op Zoom zien. Wat zijn
hiervoor de mogelijkheden en onmogelijkheden?
Antwoord 3:
ln schuldgevallen hanteren wij geen wettelijke rente. Ook brengen wij geen kosten in rekening voor de aanmaning of
het uitvaardigen van het dwangbevel.

Vraag 4:
Om te voorkomen dat inwoners niet meewerken aan afbetaling van hun schulden, worden er in Arnhem termijnen
ingesteld waarbinnen de schuld ingevorderd moet zijn. Wat zijn de mogelijkheden om dit in te stellen in Bergen op
Zoom?
Antwoord 4:
ln Bergen op Zoom wordt sinds 1 april 2017 een termijn gehanteerd van maximaal 60 maanden (of maximaal 36 bij
lening duurzame gebruiksgoederen) en dient ten minste 75% van de hoofdsom van de vordering te zijn voldaan. Wij
(het college) besluiten over de mogelijkheid door het vaststellen van beleidsregels, waarin de termijnen voor
terugvordering worden vastgelegd. Met ingang van 1 januari zijn de nieuwe Beleidsregels Terug- en invordering
Participatiewet, IOAW, IOAZ 2020 ingegaan, waarbij de bovengenoemde termijnen van kracht blijven.
Vraag 5:
Waar het gaat om kwijtscheldingsbeleid is er sprake van vereenvoudiging en versoepeling. Door de pakketbeoordeling
te laten vervallen, wordt de kwijtschelding niet meer bepaald door de schuld op basis de zwaarste gedraging, maar
wordt de kwijtscheldingstermijn per vordering bepaald. Vorderingen leenbijstand en een onverschuldigde betaling
komen na 36 maanden in aanmerking voor kwijtschelding. Fraudevorderingen komen niet voor kwijtschelding in
aanmerking. Wat zijn de mogelijkheden om dit toe te passen in Bergen op Zoom?
Antwoord 5:
De termijn om in aanmerking te komen voor kwijtschelding is 36 maanden voor vorderingen leenbijstand
inrichtingskosten. Dit is een lening voor de eerste kosten voor het inrichten van een huis, zoals stoffering en huisraad.
Daarnaast dient de schuld voor ten minste 75% afbetaald te zijn om in aanmerking te komen voor kwijtschelding.
Vorderingen die onverschuldigd (bijvoorbeeld bij incorrecte betalingen door de gemeente) zijn komen voor
kwijtschelding in aanmerking indien men 60 maanden volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en ten
minste 75% van de vordering heeft voldaan. Fraudevorderingen komen niet voor kwijtschelding in aanmerking. Wij
besluiten over deze mogelijkheid door het vaststellen van beleidsregels. Met ingang van 1 januari zijn de nieuwe
Beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ 2020 ingegaan.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw B. Trimbos,
telefonisch via 0164-277391 of per e-mail via b.trimbos@bergenopzoom.nl.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
namens het college,

