
Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
 

Nieuw sinds januari 2018 
Per 1 januari 2018 is de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing op een verzoek om 
kwijtschelding. Dit betekent dat er procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar 
die een woning delen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen 
delen. Vandaar de naam kostendelersnorm. Hoe meer kostendelers, hoe kleiner de kans op kwijtschelding. Een 
uitzondering hierop zijn inwonende studerende kinderen. 

Voorwaarden 
U kunt alleen voor volledige/gedeeltelijke kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen in aanmerking komen  
wanneer u: 
- niet voldoende inkomen heeft; 
- geen vermogen heeft. 
 
U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor particuliere 
(privé) gemeentelijke belastingen en dan voor de 
volgende belastingsoorten:  
- Gebruikersbelasting Rioolheffing 
- Afvalstoffenheffing (basisbedrag voor een- of 

meerpersoonshuishouden) 
- Hondenbelasting (alleen 1e hond) 
 
U kunt geen kwijtschelding particuliere (privé) belasting 
aanvragen voor: 
- aanslag gemeentelijke belastingen als u zelfstandig 

ondernemer bent. Inschrijving KvK is leidend.  
- Eigenarenbelasting Rioolheffing (in geval van een 

eigen woning) 
- Onroerende Zaakbelasting (in geval van een eigen 

woning) 
- Hondenbelasting (2de en volgende hond) 
 
Kwijtscheldingsregels zijn vast gelegd in de Leidraad 
Invordering gemeentelijke belastingen gemeente 
Smallingerland. 
 
Inkomen  
Bij de beoordeling van een verzoek wordt gekeken naar 
het inkomen. Inkomen is het totaal van alle aanwezige 
inkomen van u en/of uw partner of persoon waarmee u 
een gezamenlijk huishouden voert. 
Onder inkomen wordt onder ander verstaan:  
loon/salaris, studiefinanciering, voorlopige teruggave 
belastingdienst, spaarloon, vakantiegeld, uitkeringen, 
pensioen, alimentatie, bijverdiensten, kamerhuur, 
kostgeld, rente en dividend.  
 
Onder inkomen valt niet: 
Kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden 
budget.  
 
Normbedragen kwijtschelding 
Of kwijtschelding kan worden verleend, is afhankelijk van 
het aanwezige inkomen en vermogen en het aantal 
kostendelers op het moment dat om kwijtschelding wordt 
verzocht. De normbedragen kwijtschelding worden 
afgeleid van de bijstandsnormen voor levensonderhoud, 
inclusief vakantiegeld. 
Uitzonderingen hierop zijn: 
- Pensioengerechtigden, hier geldt de AOW-norm. 
- Aanvragers met een Wajonguitkering van het UWV  
- Werkende ouders met kinderen, vanwege de kosten 

voor het levensonderhoud van de kinderen 
 
 

Vermogen  
Naast uw inkomen is ook uw vermogen van belang. 
Vermogen is het totaal van alle aanwezige bezittingen van 
u en/of uw partner of persoon waarmee u een gezamenlijk 
huishouden voert. 
Tot vermogen wordt onder andere gerekend:  
- Saldi op bank-, internet- en/of spaarrekening(en)  
- Caravan, aanhangwagen, Quad, garage, overwaarde 

eigen woning (verschil tussen de WOZ-waarde 
verminderd met de hypotheekschuld)  

- 1 Motorvoertuig (RDW kenteken) wat meer waard is 
dan het vrijgestelde bedrag van € 2269,00 

- 2 of meer motorvoertuigen (RDW kenteken) ook al zijn 
ze gezamenlijk minder dan € 2269,00 waard 

- Ook behoren tot uw vermogen: kapitaalverzekeringen,  
levensverzekeringen, pensioenverzekeringen en 
lijfrente, koopsompolissen, erfenissen, aandelen, 
enzovoort.  

 
Onder vermogen valt niet:  
- een tegoed op bank-, internet- en/of spaarrekening(en) 

tot de hoogte van het normbedrag kwijtschelding 
vermeerderd met de netto woonlasten (dit is de huur 
verminderd met de normhuur),de netto ziektekosten 
(dit is de premie ziektekostenverzekering verminderd 
met de normpremie ziektekosten), de werkelijke kosten 
voor de kinderopvang (kosten minus kinderopvang 
toeslag)  en het kindgebonden budget waar u recht op 
heeft. 

- een extra vrijlating van € 2.269,00 per persoon als u 
voor 1935 geboren bent; 

- 1 motorvoertuig (RDW kenteken) die niet meer waard 
is dan € 2269,00 of die absoluut onmisbaar is in 
verband met invaliditeit of voor de uitoefening van het 
beroep. Hiervoor moeten bewijsstukken worden 
overlegd (gehandicapten parkeerkaart of een 
doktersverklaring van een onafhankelijk arts)  

- een bedrag dat is vastgelegd in een verzekeringsvorm 
voor begrafenis of crematie. De polis dient te worden 
overlegd;  

- persoonsgebonden budget.  
 
Verzoek kwijtschelding indienen  
U kunt pas na het ontvangen van uw aanslag 
gemeentelijke belastingen een verzoek indienen.  
Het verzoek dient u bij voorkeur binnen zes weken na 
dagtekening van de aanslag in te dienen. Dit kan digitaal 
op  www.smallingerland.nl/Belastingen 
 

Hulp of vragen over kwijtschelding  
Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u terecht 
bij een medewerker op het gemeentehuis of bij Carins 
(PINGloket)  

 
Meer informatie over de kwijtschelding is te vinden op de 
website:  www.smallingerland.nl.  
Ook kunt u ons bellen op telefoonnummer; 0512 581 234. 
 

http://www.smallingerland.nl/Belastingen
http://www.smallingerland.nl/



