
TOELICHTING VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN 
(er kunnen geen rechten aan onderstaande toelichting en de voorbeeldberekening worden  
ontleend. Beide zijn gebaseerd op voorlopige gegevens). 
 
Algemeen U komt voor kwijtschelding in aanmerking wanneer uw inkomen niet of nauwelijks voldoende is 

om de gemeentelijke heffingen te betalen. Om te bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking 
komt, is een aantal regels van toepassing. Deze regels (die verderop worden toegelicht) zijn: 

  - als u vermogen heeft moet u dit eerst gebruiken voor betaling van de aanslag; 
  - uw netto besteedbaar inkomen mag niet meer bedragen dan de door de regering 

vastgestelde bedragen (de zogenaamde normbestaanskosten); 
 
Vermogen Het vrij te laten vermogen is verruimd. Afhankelijk van uw gezinssituatie is er een extra 

vrijstelling van uw vermogen van maximaal € 2.000,-  bovenop de reguliere 
vermogensnorm.   

  Onder vermogen valt bijvoorbeeld: 
  - het geld op bankrekeningen (ook de spaarrekeningen en de stadsbankrekening) als dit de 

normale maandelijkse uitgaven te boven gaat; 
  - de waarde van een auto als deze meer bedraagt dan € 3.350,-; 

  - de waarde van overige bezittingen zoals een boot, caravan, antiek en sieraden; 
  - de overwaarde op een eigen woning, dat wil zeggen het verschil tussen de waarde van de 

woning en de restanthypotheekschuld (voor het bepalen van de waarde van uw woning kunt u 
uitgaan van de WOZ-waarde). 

   
  Personen die voor 1 januari 1934 geboren zijn hebben - los van de andere 

vermogensvrijstellingen - een extra vrijgesteld vermogen van € 3.350,- per persoon. 
 
Besteedbaar De eigen inkomsten zijn als volgt te berekenen: 
inkomen netto (gezins)inkomen (inclusief vakantiegeld)   + €  
  overige inkomsten    + €  
  rekenhuur/hypotheekrente + €  
   af: huurtoeslag - € 
   woonlasten voor eigen rekening  - € 225,54 *   
  netto woonlasten   - € 
   totaal premies zorgverzekering + € 
   netto normpremie  -    € 
   zorgtoeslag  - €                
  saldo zorgverzekering   - €  
  netto besteedbaar inkomen   + €  
 
  * Dit bedrag moet altijd in mindering worden gebracht op de huur/hypotheekrente, omdat deze 

woonlasten in de kwijtscheldingsnorm zijn begrepen. 
 
Norm Nadat u het netto besteedbare inkomen hebt bepaald wordt het normbedrag 
bestaans vastgesteld. Onder het normbedrag wordt verstaan: het bedrag dat nodig is voor  
kosten de noodzakelijke kosten van bestaan. Het normbedrag voor kosten van bestaan hangt af van uw 

persoonlijke omstandigheden. 
  Voor personen die  AOW-gerechtigd zijn geldt een vast bedrag per huishoudtype.  
  Voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd en 21 jaar of ouder zijn de 

normbestaanskosten afgeleid van de hoogte van het netto minimumloon. Binnen bepaalde 
grenzen zijn de normbestaanskosten afhankelijk van daadwerkelijk genoten inkomen. De kosten 
van bestaan zijn gelijk aan de maximumnorm indien het feitelijk inkomen hoger is dan het 
maximumnorminkomen behorend bij uw huishoudtype. Ligt uw feitelijk inkomen onder het 
maximumnorminkomen, dan worden de kosten van bestaan gesteld op het feitelijk inkomen. 

   
  De normbedragen per huishoudtype zijn bijgevoegd. 
 
Voorbeeld Het netto besteedbaar inkomen wordt vergeleken met de normbestaanskosten. Het verschil 

wordt betaalcapaciteit genoemd. Om niet alle betaalcapaciteit te hoeven gebruiken voor 
belastingbetaling wordt bij kwijtschelding rekening gehouden met 80% hiervan. Hoe het toetsen 
in zijn werk gaat laat het volgende voorbeeld zien 

 



  Echtpaar Mulder, beiden jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, woont in een huurhuis. De 
maandelijkse huur is € 600,-. Ze ontvangen maandelijks een bedrag van € 260,- aan 
huurtoeslag. Het netto-gezinsinkomen inclusief vakantietoeslag bedraagt € 1.900,-.  

  De familie heeft een banksaldo van € 4.500,-. De premie zorgverzekering is € 320,-, de 
zorgtoeslag € 200,- en de normpremie € 50,-. De aanslag gemeentelijke heffingen bedraagt 
€ 389,-. De berekening van de kwijtschelding verloopt als volgt. 

 
  1. VERMOGENSTOETS 
  Giro/banktegoeden   + € 4.500,- 
   Overig vermogen   + €        0,- 
  Totaal vermogen   + € 4.500,- 
  Woonlasten(zonder huurtoeslag € 600 -  € 225,54)  - €    374,46 
  Zorgkosten(zonder zorgtoeslag € 320 - € 50)  -    €    270,- 
  Extra vermogensvrijstelling   - € 2.000,-  
  Normbedrag bestaanskosten   - € 1.709,- 
  Netto vermogen     €    146,54 
    
  Het vermogensoverschot ad. € 146,54 moet worden gebruikt voor de betaling van de aanslag. 
 
  2. INKOMENSTOETS/BETAALCAPACITEIT 
  Netto (gezins)inkomen   + € 1.900,- 
  Huur + €   600,- 
  af: huurtoeslag - €   260,- 
  af: vast bedrag  - €  225,54 
  Netto woonlasten   - €    114,46 
  Saldo zorgverzekering(€ 320 - € 200 - € 50= € 70)  - €      70,00 
  Netto besteedbaar inkomen   + € 1.715,54 
  Normbedrag bestaanskosten (maximumnorm echtpaar)  - € 1.709,00 
  Betaalcapaciteit per maand   + €        6,54 
  Betaalcapaciteit per jaar (12 x maandbedrag)  + €      78,48 
 
  Om niet alle betaalcapaciteit op te eisen voor belastingbetaling wordt rekening gehouden met 

80% van de aanwezige betaalcapaciteit op jaarbasis (= 80% van € 78,48= € 67,78) 
 
  3. KWIJTSCHELDINGSTOETS 
  Bedrag van de aanslag   + €    389,00 
  Aanwezig vermogen   - €    146,54 
  Blijft voor kwijtschelding   + €    242,46 
  Betaalcapaciteit (80% van € 78,48)   - €      67,78 
  Kwijtschelding te verlenen tot een bedrag van   €    174,68 
 
Aanvragen U vraagt kwijtschelding aan door het invullen van het verzoekformulier kwijtschelding. Het 

verzoekformulier wordt alleen in behandeling genomen als u deze volledig invult en voorziet van 
de gevraagde bijlagen. U kunt het formulier bij de gemeente inleveren. Doe dit zo snel mogelijk. 
Hoe eerder u het verzoek indient hoe eerder u de uitspraak ontvangt.  

  
De NORMBEDRAGEN  voor de kosten van bestaan per 1 januari 2023 bij 100% kwijtscheldingsnorm: 
huishoudtype  maximumnorm  
* echtgenoten 
- beide ≥ 21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd  € 1.709,- 
- één echtgenoot AOW-gerechtigd  € 1.935,- 
- beide AOW-gerechtigd  € 1.940,- 
* alleenstaande ouder 
- ≥ 21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd  € 1.196,- 
- AOW-gerechtigd  € 1.422,- 
* alleenstaande 
- ≥ 21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd  € 1.196,- 
- AOW-gerechtigd  € 1.422,- 
    


