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Deze brochure is informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
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Kwijtschelding
Let op : dit verzoek om kwijtschelding heeft alleen betrekking op de aanslag gemeentelijke
belastingen. Wilt u ook kwijtschelding aanvragen voor de waterschapsbelasting? Vraag dit
dan zelf aan bij GBLT.
Kostendelersnorm
Op kwijtscheldingsverzoeken die op of na 1 januari 2018 worden ingediend is de
kostendelersnorm uit de Participatiewet van toepassing. De normbedragen voor de
bestaanskosten in de kwijtschelding sluiten daarmee aan bij de systematiek uit de
Participatiewet.
Voor wie is deze brochure?
Voor particulieren, die in aanmerking denken te komen voor kwijtschelding van verschuldigde
plaatselijke belastingen.
Welke plaatselijke belastingen komen voor kwijtschelding in aanmerking?
Onroerendezaakbelastingen;
Afvalstoffenheffing;
Rioolheffing;
Containerledigingen/milieupas;
Hondenbelasting voor de 1e hond vanaf belastingjaar 2020.
Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
Als uw aanslag juist is vastgesteld en u niet in staat bent - ook niet door middel van een
betalingsregeling - deze aanslag te betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Of u ook
inderdaad in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke financiële
omstandigheden.
Let op!
U kunt geen verzoek indienen voor kwijtschelding plaatselijke belastingen waarvoor u nog geen
aanslagbiljet heeft ontvangen.
Let op!
Als u en/of uw echtgenoot of samenwonende partner over vermogen of betalingscapaciteit
beschikt, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Zie ook pagina 9.
Een verzoek om kwijtschelding doet u via een ‘Aanvraagformulier kwijtschelding’ of via de
website van de gemeente.
Op dit (digitale) formulier vult u gegevens in aan de hand waarvan beslist wordt of u wel of niet
in aanmerking komt voor kwijtschelding.
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Richtlijnen voor de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding
Ieder verzoek wordt afzonderlijk bekeken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal richtlijnen:
 eerst wordt bekeken of u over vermogen beschikt;
 dan wordt berekend wat het netto-besteedbare inkomen is. Bent u alleenstaande, dan
gaat het om het netto-besteedbare inkomen van uzelf alleen. Bent u gehuwd of
ongehuwd samenwonend, dan gaat het om het netto-besteedbare inkomen van u en uw
echtgenoot of samenwonende partner samen;
 daarna wordt het normbedrag vastgesteld. Onder het normbedrag wordt verstaan: het bedrag


dat nodig is voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. Het normbedrag wordt vastgesteld
afhankelijk van uw situatie.
Vervolgens wordt het netto-besteedbare inkomen vergeleken met het normbedrag om

te kunnen vaststellen wat de betalingscapaciteit is. De betalingscapaciteit is het nettobesteedbare inkomen verminderd met het normbedrag.
De betalingscapaciteit
De betalingscapaciteit kunt u op pagina 12 met behulp van het schema hieronder berekenen.
De betalingscapaciteit is het totaal aan inkomsten verminderd met de bedragen voor:
Huur of hypotheekrente verminderd met:
1.
huurtoeslag;
2.
de wooncomponent. Dit is het bedrag, dat de huurder/ eigenaar ingevolge
de Wet Individuele huursubsidie tenminste voor eigen rekening moet
nemen. Dit bedrag is per 1 januari 2020 voor:
a.
een- en meerpersoonshuishouden < pgl *
€ 215,71
b.
eenpersoonsouderenhuishouden
€ 209,86;
c.
meerpersoonsouderenhuishouden
€ 208,05;
en is opgenomen in het normbedrag.
Premies ziektekostenverzekering verminderd met:
1.
zorgtoeslag;
2.
normpremie ziektekostenverzekering. Dit bedrag is per
1 januari 2020 voor:
a.
alleenstaande of een alleenstaande ouder € 33,00;
b.
gehuwden/samenwonenden
€ 74,00;
en is opgenomen in het normbedrag.
Alimentatie voor vroegere echtgenoot en/of kinderen, kosten kinderopvang.

* pensioengerechtigde leeftijd
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Als de totale inkomsten per maand gelijk zijn aan, of lager zijn dan het voor u geldende
normbedrag, kunt u in beginsel volledige kwijtschelding krijgen. Als de totale inkomsten per
maand hoger zijn dan het voor u geldende normbedrag, wordt gedeeltelijk of geen
kwijtschelding verleend. Dit is afhankelijk van de hoogte van de berekende betalingscapaciteit.
In beginsel zal bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek niet de volledige
betalingscapaciteit in de beoordeling worden betrokken. (zie hierna)
Niet de gehele betalingscapaciteit wordt opgeëist
In de regel kunt u ervan uitgaan, dat de gemeente niet meer dan 80% van uw volledige
betalingscapaciteit per jaar van u zal opeisen voor de betaling van de belastingschulden. Zo
heeft u ruimte om extra uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte en/of invaliditeit te betalen. In
beginsel wordt met deze kosten geen rekening gehouden bij de berekening van de
betalingscapaciteit.
Inkomsten
Inkomsten per maand:
Als u alleenstaande bent, gaat het om het inkomen per maand van uzelf. Als u niet een
alleenstaande bent, gaat het om het inkomen van u en uw echtgenoot of samenwonende
partner samen per maand.
Het bedrag dat wordt ontvangen aan kinderbijslag telt niet mee als inkomsten voor de
berekening van het netto-besteedbare inkomen.
Heffingskortingen
Van de heffingskortingen die via een voorlopige teruggaaf (VT) door de belastingdienst aan u
worden uitgekeerd, behoren de algemene heffingskorting, de combinatiekorting tot het
inkomen waarmee in de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek rekening wordt gehouden.
De (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting is komen te vervallen.
De (aanvullende) kinderkorting wordt niet tot het inkomen gerekend.
Wanneer u geen verzoek heeft gedaan tot een VT, wordt bij de beoordeling van het
kwijtscheldingsverzoek wel rekening gehouden met het recht op de heffingskorting. De
heffingskorting die u had kunnen ontvangen indien u daartoe een verzoek had gedaan, behoort
tot uw inkomen.
Het opgebouwde recht op voorlopige teruggaven van de reeds verstreken maanden wordt
betrokken bij uw vermogen.
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Uitgaven
Uitgaven per maand:
Let op!
Met aflossingen en rentebetalingen van andere schulden wordt in de regel geen rekening gehouden.
Levensonderhoud van kinderen (kindgebondenbudget)
Kindgebondenbudget is een bijdrage in de kosten voor de kinderen tot 18 jaar.
De hoogte van het kindgebondenbudget is afhankelijk van het inkomen en van de samenstelling
van het huishouden. De maximale bedragen waarop iemand in 2020 recht kan hebben per jaar
zijn:
- Voor één kind
€ 98,75 per maand
- Voor twee kinderen
€ 182,50 per maand
- Voor drie kinderen
€ 207,25 per maand
- Voor ieder “extra” kind
€ 24,75 per maand
Naast bovenstaande maximale basisbedragen kennen we ook toeslagen:
-

Voor ieder kind van 12 t/m 15 jaar
Voor ieder kind van 16 en 17 jaar
Voor een ouder zonder toeslagpartner
(ongeacht de leeftijd van het kind <18)

€ 20,25 per maand
€ 36,17 per maand
€ 265,83 per maand

Berekening kosten levensonderhoud kind
Basisbedrag
- Voor één kind € 98,75
- Voor twee kinderen € 182,50
- Voor drie kinderen € 207,25
- Voor ieder "extra" kind € 24,75
Toeslag
- Voor ieder kind van 12 t/m 15 jaar € 20,25
- Voor ieder kind van 16 of 17 jaar € 36,17
Toeslag
Voor een ouder zonder toeslagpartner € 265,83 ongeacht de leeftijd van het kind
(alleenstaande-ouderkop

€

plus

€

plus

€

plus

Ontvangen kindgebonden budget

€

min

Bedrag waarmee aan de uitgavenkant rekening wordt gehouden

€

=

De uitkomst vult u in als uitgave op pag. 12 bij Kosten levensonderhoud kind (RBD)
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Kosten van Kinderopvang
Een gedeelte van de kosten van kinderopvang kan als uitgave worden meegenomen. Hierbij
uitgaande van een maximaal aantal uren van 230 en maximale uurprijzen.
Kosten kinderopvang conform art. 17 van de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
LET OP, maximale uurprijzen, maximaal 230 uur
Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst)/tegemoetkoming gemeente/UWV
in de te betalen kosten van kinderopvang bedoeld in hoofdtstuk 1, afdeling 2
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Bedrag waarmee aan de uitgavenkant rekening wordt gehouden

€

plus

€

min

€

=

Dagopvang € 8,17 per uur
Buitenschoolse opvang € 7,02 per uur
Gastouderopvang € 6,27 per uur
Woonlasten
Maandelijkse hypotheekrente of huur
Af: ontvangen huurtoeslag
Af: (standaard) wooncomponent (zie toelichting pagina 4)
Let op!
Een eventueel negatieve uitkomst van deze berekening hoeft niet bijgeteld te worden.
Ziekenfondspremie
Maandelijkse ziekenfondspremie
Af: ontvangen zorgtoeslag
Af: (standaard) normpremie ziektekostenverzekering (zie toelichting pagina 3)
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Participatiewet per 1 januari 2015
De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand.
Met de invoering van de Participatiewet is het normbedrag van een alleenstaande ouder gelijk
aan de norm voor een alleenstaande.
Kosten levensonderhoud en kostendelersnorm
De overheid heeft normbedragen vastgesteld voor kosten van het levensonderhoud. Het
normbedrag dat voor u geldt, is afhankelijk van hoe uw huishouding is samengesteld. Vanaf
1 januari 2018 is ook de kostendelersnorm uit de participatiewet van toepassing.
Vul het normbedrag dat voor u geldt in bij kosten van bestaan (kwijtscheldingsnorm) op pag. 13.

De normbedragen zonder kostendelersnorm
zijn per 1 januari 2020:
kws-norm
bijstand 100%
Algemeen
echtgenoten
alleenstaande ouder
alleenstaande
Voor ouderen (pgl)
echtgenoten:
beide partners > pgl
één partner > pgl
Alleenstaanden (pgl):
alleenstaande ouder
alleenstaande

> 21 & < pgl*
> 21 & < pgl
> 21 & < pgl

kws-norm
PGL 100%

€ 1.503,31

€ 1.052,32
€ 1.052,32

> pgl
> pgl

€ 1.615,96
€ 1.605,19

€ 1.695,80
€ 1.685,03

€ 1.187,02
€ 1.187,02

€ 1.242,07
€ 1.242,07

*pensioengerechtigde leeftijd

Naarmate er meer kostendelende medebewoners zijn wordt het bedrag van de
kwijtscheldingsnorm lager.
Aangepaste normen voor personen van 65 jaar en ouder
Gemeente Hardenberg past voor AOW-gerechtigden de norm 100% PGL- bedragen toe.
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Wanneer komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding van belastingen
U krijgt geen kwijtschelding als u over voldoende betalingscapaciteit beschikt.
U komt ook niet voor kwijtschelding in aanmerking indien:
 u het kwijtscheldingsformulier niet volledig of onjuist heeft ingevuld;
 u de aanvullende informatie die bij het kwijtscheldingsformulier wordt gevraagd, niet
heeft ingeleverd;
 u het verzoek om kwijtschelding niet via het vereiste formulier heeft gedaan;
 er het vermoeden bestaat dat er bij u onwil om te betalen in het spel is;
 u niet kunt betalen en dit aan uzelf te wijten is;
 er een wijziging in uw financiële omstandigheden te verwachten is;
 er sprake is van sterk wisselende inkomens;
 u en/of uw partner in het bezit is van een auto die op het moment van aanvraag een
waarde heeft van meer dan € 2.269,00;
 u beschikt over ‘positieve vermogensbestanddelen’ (zie hierna);
 u een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent.
Vermogen
Als u alleenstaande bent, wordt geen kwijtschelding verleend als u beschikt over ‘positieve
vermogensbestanddelen’.
Als u niet alleenstaande bent, wordt geen kwijtschelding verleend als u en/of uw echtgenoot of
samenwonende partner beschikken over ‘positieve vermogensbestanddelen’.
Voorbeelden van vermogensbestanddelen zijn:
Eigen woning, auto, spaartegoeden, banksaldi, grond, garage, tweede
woning, (sta)caravan, boot, effecten, vorderingen, spaarbrieven.
U moet de waarde van de vermogensbestanddelen gelijk stellen aan de opbrengst ervan bij
onderhandse verkoop.
De hypotheekschuld heeft namelijk een hogere voorrang dan de belastingschuld. Het is daarbij
niet van belang of die vermogensbestanddelen onmiddellijk verkocht kunnen worden.
Overwaarde van het eigen huis
Tot de positieve vermogensbestanddelen hoort ook de overwaarde van uw huis. Overwaarde
betekent de waarde van het vrij (en leeg) op te leveren huis bij een niet gedwongen verkoop,
verminderd met de openstaande hypotheekschuld. Hierbij gaan wij uit van de WOZ-waarde.
Banksaldi
De bedragen op de betaal- en spaarrekening, met uitzondering van het vrij te laten bedrag,
tellen mee voor het vaststellen van het vermogen.
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Totaal saldo bank- en spaarrekening

€

Vrijstelling financiële middelen
1x normbedrag (pagina 8)

minus

€

Huur minus normhuur (pagina 4)

minus

€

Premie ziektekosten minus normpremie (pagina 4)

minus

€

Maximaal kindgebonden budget (pagina 6)

minus

€

Vermogen

€

De incidentele ontvangsten zoals het vakantiegeld tellen niet mee voor de vaststelling van het
vermogen. Deze incidentele ontvangsten moeten wel worden meegenomen bij de berekening
van de betalingscapaciteit.
Vrijstelling uitvaartvoorziening
Voor alle kwijtscheldingsgerechtigden geldt een vrijstelling zonder maximum voor een
uitvaartvoorziening, mits deze is vastgelegd in een verzekeringsvorm (‘begrafenispolis’).
Daarnaast geldt voor personen die op 31 december 1999 reeds 65 jaar of ouder zijn nog de oude
vermogensvrijstelling van € 2.269,-- per persoon.
Auto
Als de auto op het moment van aanvraag een waarde heeft van meer dan € 2.269,00 wordt dit
als een vermogen beschouwd. Tenzij u aannemelijk kunt maken dat de auto onmisbaar is voor
de uitoefening van uw beroep of in verband met invaliditeit. U dient dan een
werkgeversverklaring of een medische verklaring van uw specialist te overleggen
Onder de waarde wordt verstaan de prijs die de autohandel bereid is te betalen bij inkoop
zonder gelijktijdige verkoop van een andere auto.

Kwijtschelding van al betaalde belasting
In het algemeen zal belasting die u al betaald heeft niet meer worden kwijtgescholden, omdat is
gebleken dat u kennelijk toch kon betalen.
In slechts één situatie wordt een uitzondering op deze regel gemaakt en wel als u de aanslag
heeft betaald, maar binnen drie maanden nà die betaling een verzoek om kwijtschelding heeft
ingediend. Als na beoordeling van het verzoek reden bestaat om kwijtschelding te verlenen, zal
de gemeente dat doen in de vorm van teruggaaf.

Hoe doet u een verzoek om kwijtschelding?
Kwijtscheldingsformulier
U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen door gebruik te maken van het
aanvraagformulier kwijtschelding .
U kunt het formulier schriftelijk, digitaal of telefonisch aanvragen bij de Publieksdienst van de
gemeente. De Publieksdienst is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen
08.30 en 17.00 uur. Online aanvragen kan via e-mail: contactformulier op www.hardenberg.nl
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Let op!
Als u een verzoek om kwijtschelding doet per brief en dus niet per formulier, zal dit verzoek niet in
behandeling worden genomen. Wel krijgt u naar aanleiding van uw brief een
kwijtscheldingformulier toegezonden.
U kunt het ingevulde formulier samen met de gevraagde gegevens inleveren of opsturen naar
de gemeente. Vult u het formulier niet volledig in of sluit u de gevraagde gegevens niet bij, dan
zal in beginsel het verzoek om kwijtschelding worden afgewezen.
Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier dan kunt u daarvoor via de
Publieksdienst een afspraak maken. Neemt u dan wel al uw financiële gegevens mee.
Digitaal kwijtschelding aanvragen
U kunt ook via de website van de gemeente kwijtschelding aanvragen. Onder het kopje
kwijtschelding staat een link “Naar het aanvraagformulier voor kwijtschelding”
De gevraagde documenten kunt u bij de aanvraag toevoegen.
Uitstel van betaling als het kwijtscheldingsformulier is ingeleverd
Pas nadat u het kwijtscheldingsformulier heeft ingeleverd, wordt in beginsel de invordering
opgeschort voor de belastingschuld waarvoor u kwijtschelding heeft gevraagd. Een afzonderlijk
verzoek om uitstel is dus niet nodig.
Het kwijtscheldingsformulier moet dan wel volledig zijn ingevuld en ook moeten alle gevraagde
specificaties en/of afschriften zijn ingeleverd.

Hoe wordt de beslissing op een verzoek om kwijtschelding meegedeeld?
Op grond van alle beschikbare gegevens neemt de ambtenaar belast met de invordering van de
gemeente Hardenberg een beslissing op het verzoek om kwijtschelding. De ambtenaar belast
met de invordering van de gemeente Hardenberg deelt u zijn beslissing mee door middel van
een beschikking.
Staat in de beschikking dat hij u kwijtschelding verleent, dan zal hij aangeven of het om een
gedeelte (en welk gedeelte) of om de hele schuld gaat.
Staat in de beschikking dat hij uw verzoek om kwijtschelding afwijst, dan zal hij aangeven
waarom tot afwijzen is besloten.
U bent het niet eens met de afwijzende beschikking
Tegen een afwijzende beschikking bestaat de mogelijkheid schriftelijk bezwaar aan te tekenen.
Het college van burgemeester en wethouders beslist op dit bezwaarschrift.
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Rekenschema betalingscapaciteit
Berekening totaal inkomsten
Loon, pensioen, uitkering per maand:

€

Andere inkomsten zoals bijv. studiefinanciering, overwerk-

€

vergoeding, onregelmatigheidstoeslag, bijverdiensten, rente:
Als vakantiegeld wordt ontvangen, daarvan 1/12 meetellen:

€

Als alimentatie wordt ontvangen

€

Heffingskortingen

€

Inkomsten uit kamerverhuur

€

Inkomsten uit kostgangers

€
+

Totaal inkomsten

€

Berekening totaal uitgaven
Kosten levensonderhoud kinderen

€

Kosten kinderopvang

€

Woonlasten

€

Ziekenfondspremie

€

Alimentatieverplichtingen

€

Kosten levensonderhoud kind (RBD)

€

Terugbetaling zorgtoeslag (RBD)

€

Terugbetaling huurtoeslag (RBD)

€

Terugbetaling kindgebondenbudget (RBD)

€
+

Totaal uitgaven

€
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Berekening betalingscapaciteit per maand

De kosten van bestaan (kwijtscheldingsnorm) wordt mede bepaald door het aantal kostendelers
op uw adres
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Ruimte voor aantekeningen
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