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Toelichting kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
Dit formulier gebruikt u als vast is komen te staan dat u niet voor automatische
kwijtschelding in aanmerking komt gekomen. Om zorgvuldig te beoordelen of u
recht op kwijtschelding heeft, kunt u het aanvraagformulier volledig invullen,
ondertekenen en met de gevraagde bijlagen terugsturen.
Wanneer komt iemand in aanmerking voor kwijtschelding?
U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding als u een inkomen heeft op
bijstandsniveau. Dit kan een uitkering zijn, maar ook een inkomen uit arbeid.
De volgende zaken kunnen ook van belang zijn voor uw verzoek om
kwijtschelding:
 de samenstelling van uw huishouden
 uw leeftijd
 uw inkomen
 toeslagen en voorlopige teruggaaf van de Rijksbelastingdienst
 uw maandelijkse huur
 uw te betalen premie(s) zorgverzekering
 uw bank- en spaartegoeden en andere financiële middelen
 de geschatte waarde van uw auto
Voor welke belastingen kunt u kwijtschelding aanvragen?
Kwijtschelding kunt u aanvragen voor de gecombineerde aanslag. Hieronder
vallen:
- Onroerende zaakbelasting;
- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing.
Er wordt geen kwijtschelding verleend van de invorderingskosten. Als u
kwijtschelding aanvraagt nadat u een aanmaning en/of dwangbevel hebt
ontvangen, moet u deze kosten altijd eerst betalen.
Richtlijnen
Voor de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding hanteert de gemeente
de rijksnormen zoals die zijn geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet
1990 en de Leidraad Invordering Gemeentelijke belastingen 2020.
Hierin staat dat eerst gekeken wordt naar het vermogen van de aanvrager.
Voorbeelden van vermogen zijn onder andere bank- of girosaldi, een auto,
effecten of spaartegoeden. Ook overwaarde van de eigen woning behoort tot
vermogen.
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Als het gaat om eigen vermogen is er een aantal vrijstellingen van toepassing.
Namelijk:
- Een auto die op het moment van het onderzoek een waarde heeft van minder
dan € 2.269,--; een auto van € 2.269,-- of meer wordt niet als vermogen
beschouwd als aannemelijk gemaakt kan worden dat die auto noodzakelijk is
voor de uitoefening van een beroep of in verband met invaliditeit.
- Personen die op 31 december 1999 65 jaar of ouder zijn, behouden een
vrijstelling aan financiële middelen van € 2.269,-- per persoon.
Wanneer u geen vermogen heeft, bekijken wij wat het netto besteedbaar
inkomen is. Het netto besteedbaar inkomen is het totaal aan inkomsten
(bijvoorbeeld loon, pensioen, sociale uitkeringen, vakantiegeld, huurtoeslag etc. )
verminderd met de maandelijkse kosten, zoals woonlasten en de niet door de
werkgever ingehouden premies ziektekostenverzekering en de nominale premies
volgens de Ziekenfondswet. Dit netto besteedbaar inkomen wordt getoetst aan
de kwijtscheldingsnorm die van toepassing is. In de gemeente Zeewolde zijn de
kwijtscheldingsnormen op 100% van de bijstandsnorm vastgesteld.
Huishoudtype

normbedrag (netto)
per 1 januari 2022

echtgenoten
beide partners tot pgl*
één partner pgl of ouder
beide partners pgl

€ 1.559,58
€ 1.654,06
€ 1.665,58

alleenstaande ouder
tot pgl
pgl en ouder

€ 1.091,71
€ 1.224,58

alleenstaande
tot pgl
pgl en ouder

€ 1.091,71
€ 1.224,58

Kostendelersnorm bij de aanvraag van kwijtschelding
Per 1 januari 2018 is de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van
toepassing op een verzoek om kwijtschelding. Verzoeken om kwijtschelding
worden vanaf 1 januari 2018 beoordeeld op basis van deze nieuwe wetgeving.
Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding
procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar
die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm
voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is
dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen.
Vandaar de naam kostendelersnorm.
De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de
kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers.
Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.
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Betalingscapaciteit
Vervolgens kijken we naar de betalingscapaciteit. Dit is het verschil tussen het
netto besteedbaar inkomen en de kwijtscheldingsnorm. Als dit bedrag nihil of
negatief is, wordt kwijtschelding verleend.
Is er een positief saldo, dan kan er eventueel gedeeltelijk kwijtschelding worden
verleend.
Denkt u in aanmerking te komen voor kwijtschelding?
Vult u dan het formulier ‘Verkort aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke
belastingen’ in , en stuur dat naar de gemeente Zeewolde. U kunt het formulier
ook digitaal invullen via onze website.
Als er een invorderingsprocedure loopt kunt u niet meer met dit formulier
kwijtschelding aanvragen. Vul dan het ‘uitgebreide’kwijtscheldingsformulier in.
Wij beoordelen dan door het vergelijken van bestanden of u misschien voor
geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komt.
Is dat niet het geval, dan ontvangt u van ons een brief met het
‘Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen’. U kunt dan alsnog
kwijtschelding aanvragen via dit volledig ingevulde uitgebreide formulier.
Heeft u nog vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Publiekscentrum van de
gemeente Zeewolde, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur via telefoonnummer
(036) 522 9522.
Hoewel deze toelichting zorgvuldig is samengesteld, kunt u hieraan geen rechten
ontlenen.
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