Brochure Kwijtschelding
gemeentelijke belastingen
Per 1 januari 2017

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor
particulieren en ex-ondernemers

Als u belasting moet betalen maar daar financieel niet toe in staat bent, overweegt u misschien om
kwijtschelding te vragen. Lees in deze brochure voor welke belastingen dat kan en onder welke
voorwaarden u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Lees hier ook hoe u een verzoek om
kwijtschelding moet doen. Verder vindt u in deze brochure informatie over de gevolgen die
kwijtschelding voor u heeft.
De beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken heeft gemeente Opmeer uitbesteed aan
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De aanvraag kwijtschelding kunt u bij ons of bij
Hoogheemraadschap indienen. Voor beide instanties zal het worden beoordeeld. U ontvangt wel
van Hoogheemraadschap en gemeente afzonderlijk een beschikking.

Dit is een uitgave van:
Gemeente Opmeer
Klaproos 1 1716 VS Opmeer
Postbus 199 1715 ZK Spanbroek
0226 – 363 333

Deze brochure is informatief.
U kunt er geen rechten aan ontlenen.
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1 Voor wie is deze brochure?

Deze brochure is bestemd voor particulieren en ex-ondernemers die in aanmerking denken te komen voor
kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. U bent ex-ondernemer als u gestopt bent met het
uitoefenen van een bedrijf of zelfstandig beroep en als het aannemelijk is dat u in de toekomst geen bedrijf of
zelfstandig beroep zult uitoefenen.
(die dit jaar een akkoord hebben bereikt in een schuldsaneringstraject en als ex-ondernemer dit jaar zijn
uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, of een Bbz-uitkering ontvangen)
1.1 Wanneer is deze brochure niet van toepassing?
Deze brochure is niet op u van toepassing als:
- u vindt dat uw aanslag onjuist is vastgesteld; of
- u niet op tijd kunt betalen.
Als u vindt dat uw aanslag onjuist is vastgesteld, is deze brochure niet voor u van toepassing. Wel kunt u
bezwaar maken tegen de aanslag. Dit moet u doen zoals op het aanslagbiljet is aangegeven. Tegelijkertijd kunt
u schriftelijk bij de gemeente vragen om uitstel van betaling voor het door u bestreden bedrag.
Als u het wel eens bent met de opgelegde aanslag(en), maar die niet op tijd kunt betalen, kunt u bij de
gemeente een verzoek doen om betaling door middel van automatische incasso in negen maandelijkse
termijnen. Zie ook de toelichting op het aanslagbiljet.
2 Waarover gaat deze brochure?
Deze brochure gaat over de mogelijkheid dat iemand kwijtschelding krijgt. Over de maatstaven die de
gemeente hanteert bij beoordeling van een verzoek om kwijtschelding geeft deze brochure informatie in
hoofdstuk 4 en 5. Als u kwijtschelding wilt, kunt u dus met behulp van deze brochure van tevoren zelf al zien of
u ervoor in aanmerking kunt komen.
Als u beslist om kwijtschelding aan te vragen, vertelt hoofdstuk 6 hoe u een verzoek om kwijtschelding moet
doen.
Hoofdstuk 7 geeft u informatie over wat er na het inleveren van een verzoek om kwijtschelding gebeurt.
3 Voor welke belasting wordt kwijtschelding verleend?
Kwijtschelding wordt alleen verleend voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
Kwijtschelding wordt niet verleend voor de onroerende zaakbelastingen (OZB), de hondenbelasting, de
forensenbelasting, de toeristenbelasting, de leges en overige rechten. Kwijtschelding aan ondernemers wordt
slechts in zeer bijzondere omstandigheden verleend, bijvoorbeeld in het kader van een schuldsanering.
4 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 en financiële omstandigheden.

4.1 Richtlijnen voor de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding

De gemeente bekijkt ieder verzoek apart. Dit gebeurt aan de hand van een aantal richtlijnen:
-

eerst wordt bekeken of u over vermogen beschikt.
(Als u over vermogen beschikt komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Zie daarvoor ook 5.1)

-

dan wordt bepaald wat uw feitelijke inkomsten zijn. Dit wordt berekend door van uw feitelijke inkomsten
bepaalde uitgaven af te trekken. Bent u alleenstaande, dan gaat het om de feitelijke inkomsten en het
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netto-besteedbaar inkomen van uzelf alleen. Bent u gehuwd en woont u in gezinsverband dan gaat het om
de feitelijke inkomsten en het netto-besteedbaar inkomen van u en uw echtgenoot. Als u ongehuwd
samenwoont - dat wil zeggen duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met iemand anders - dan
gaat het om de feitelijke inkomsten en het netto-besteedbaar inkomen van u en uw partner/huisgenoot.
(Het netto-besteedbaar inkomen is het totaal aan inkomsten, verminderd met de bedragen voor:

kale huur, plus subsidiabele servicekosten, minus huurtoeslag,

premies zorgverzekering minus zorgtoeslag en zorgnorm,

kosten kinderopvang, minus kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming kosten kinderopvang,

alimentatie voor vroegere echtgenoot en/of kinderen.)
(Let op! Uw partner is niet uw ouder of kind.)

-

daarna wordt het normbedrag vastgesteld. Onder het normbedrag wordt verstaan: het bedrag dat nodig is
voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. Het normbedrag is een wettelijk vastgesteld bedrag per
huishoudtype. (Zie hiervoor ook punt 4.1.2).

-

vervolgens wordt het netto-besteedbaar inkomen vergeleken met het normbedrag om te kunnen
vaststellen wat de betalingscapaciteit is. De betalingscapaciteit is het netto-besteedbaar inkomen
verminderd met het normbedrag.

4.1.1 Het netto-besteedbaar inkomen
Hieronder ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven die worden meegeteld bij de berekening van uw
feitelijke inkomsten en uw netto-besteedbaar inkomen.
(Het netto-besteedbaar inkomen van studenten wordt onder andere berekend aan de hand van forfaitaire bedragen voor kosten
van levensonderhoud en een maandbudget.)

Tot uw feitelijke inkomsten worden gerekend:
-

loon, pensioen, uitkering, voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting;

-

vakantiegeld;

-

alimentatie (de alimentatie voor u of uw partner telt mee, maar ook de alimentatie voor de kinderen);

-

heffingskortingen welke door u worden ontvangen van de Belastingdienst, zoals algemene heffingskorting,
arbeidskorting, kind gebonden budget, e.a.;

-

inkomsten uit kamerverhuur;

-

inkomsten van kostgangers;

-

overige inkomsten zoals overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, bijverdiensten, rente, ouderlijke
bijdrage.

(Let op! Ontvangen kinderbijslag en pleegoudervergoeding telt niet mee).

Uitgaven die meetellen bij de berekening van uw netto-besteedbaar inkomen:
-

kale huur van uw woning (minus ontvangen huurtoeslag of woonkostentoeslag en minus het normbedrag
woonkosten)

-

hypotheekrente voor de bewoonde woonruimte minus het normbedrag woonkosten;

-

premies zorgverzekering (minus zorgtoeslag minus normbedrag zorgverzekering);

-

alimentatie voor vroegere echtgenoot en/of kinderen;

-

kosten kinderopvang (minus kinderopvangtoeslag en tegemoetkoming kosten kinderopvang);

-

onderhoudsbijdrage: het bedrag dat betaald moet worden aan de Sociale Dienst als de ex-partner bijstand
ontvangt;

-

Verschil tussen het maximaal te ontvangen bedrag voor levensonderhoud kinderen (Kindgebonden budget)
en het werkelijk ontvangen Kindgebonden budget.

Op de woonkosten en premies zorgverzekering wordt een wettelijk vastgesteld bedrag in mindering gebracht. Dit bedrag is
verwerkt in het voor u geldende normbedrag.
(Huur en hypotheekrente: Het maximumbedrag van de huur of de hypotheekrente waarmee rekening wordt gehouden is gelijk
aan het maximumbedrag dat voor de huurtoeslag geldt.)

Er wordt geen rekening gehouden met aflossingen op schulden, die de belastingschuldige verricht aan
concurrente schuldeisers, ongeacht het doel waarvoor de schulden zijn aangegaan.
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4.1.2 Welk normbedrag geldt voor u?
Er gelden minimum en maximum normbedragen die verschillen per huishoudtype (zie hiervoor de laatste
bladzijde van deze brochure).
Er zijn zeven huishoudtypen:
1

Echtgenoot (indien u gehuwd bent of duurzaam samenwoont);

2

Alleenstaande ouder (als u alleenstaand bent en op uw adres één of meer kinderen jonger dan 18 jaar
staan ingeschreven, die tot uw laste komen);

3

Alleenstaande. U geldt ook als alleenstaande indien u:
- als enige ouder samenwoont met één of meer kinderen, maar geen van de kinderen is financieel van
u afhankelijk (bijvoorbeeld vanwege een eigen inkomen);
- inwonend als hulpbehoevende, kostganger of onderhuurder bent;

4

Echtgenoten, welke beiden de Pensioen Gerechtigde Leeftijd (PGL) hebben bereikt;

5

Echtgenoten, waarvan één echtgenoot de PGL heeft bereikt en de andere echtgenoot jonger is dan de
PGL;

6

Alleenstaande ouder, die de PGL heeft bereikt;

7

Alleenstaande, die de PGL heeft bereikt.

4.1.3 De betalingscapaciteit
Als het netto-besteedbaar inkomen per maand gelijk is aan of lager is dan het normbedrag, kunt u in beginsel
volledige kwijtschelding krijgen.
Als het netto-besteedbaar inkomen per maand hoger is dan het normbedrag wordt geen, of geen volledige
kwijtschelding, verleend. Is uw betalingscapaciteit niet voldoende om uw volledige belastingschuld te betalen,
dan kunt u gedeeltelijke kwijtschelding krijgen. Heeft u een verzoek om kwijtschelding gedaan voor meer dan
één aanslag, dan bepaalt de gemeente in dit geval voor welke aanslag(en) u kwijtschelding krijgt.
4.1.4 Niet de gehele betalingscapaciteit wordt opgeëist
In de regel kunt u er van 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 zal bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek niet de volledige betalingscapaciteit in de beoordeling worden
betrokken).

Met deze extra uitgaven wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de betalingscapaciteit. Ook wordt
geen rekening gehouden met kosten waarop een beroep op bijvoorbeeld de Participatiewet mogelijk is.
5 Wanneer komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding van belasting?
U krijgt geen kwijtschelding als u volgens de informatie uit deze brochure over voldoende betalingscapaciteit
beschikt.
Ook krijgt u geen kwijtschelding als u op het moment van de dagtekening van de aanslag volgens de normen
van de gemeente deze aanslag uit uw inkomsten of uit uw vermogen had kunnen voldoen.
Bovendien krijgt u in beginsel ook geen kwijtschelding in de volgende gevallen:
-

u heeft het kwijtscheldingsformulier niet of niet volledig ingevuld;

-

u heeft de aanvullende informatie die bij het kwijtscheldingsformulier wordt gevraagd, niet binnen een
termijn van 14 dagen ingeleverd;

-

u heeft het verzoek om kwijtschelding niet op een uitgereikt formulier van de gemeente of het
Hoogheemraadschap gedaan;

-

er bestaat bij de gemeente het vermoeden dat er bij u onwil om te betalen in het spel is;
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-

u heeft onjuiste gegevens verstrekt bijvoorbeeld voor toepassing van het alleenwonendentarief;

-

het feit dat u niet kunt betalen is aan uzelf te wijten;

-

er is een wijziging in uw financiële omstandigheden te verwachten;

-

u beschikt over 'positieve vermogensbestanddelen', zie 5.1.

5.1 Vermogen
U ontvangt geen kwijtschelding als u beschikt over 'positieve vermogensbestanddelen'.
Voorbeelden van vermogensbestanddelen zijn: eigen woning, spaartegoeden, banksaldi, grond, garage, tweede woning, auto,
(sta)caravan, boot, effecten, vorderingen, spaarbrieven, waardevolle verzamelingen. Let op: U moet de waarde van de
vermogensbestanddelen gelijk stellen aan de opbrengst ervan bij onderhandse verkoop.

Onder 'positieve bestanddelen' worden dus verstaan de totale waarden van uw bezittingen.
Het is daarbij niet van belang of die vermogensbestanddelen onmiddellijk verkocht kunnen worden.
5.1.1 Overwaarde van het eigen huis
Tot de positieve vermogensbestanddelen hoort 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.
5.1.2 Banksaldi
Het saldo op uw bankrekening(en) telt tot een bepaald bedrag niet mee voor de vaststelling van het vermogen.
Dat bedrag is gelijk aan het voor u geldende normbedrag, vermeerderd met:


een maand huur (minus huurnorm) of hypotheekrente;



premie zorgverzekering (minus normpremie ziektekosten).

De bedragen op de spaar(loon)rekening(en) tellen mee voor het vaststellen van het vermogen.
5.1.3 Motorvoertuigen
Motorvoertuigen worden bij de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek als vermogen gezien als deze een
verkoopwaarde heeft van € 2.269,00 of meer, op het moment dat u een verzoek om kwijtschelding doet.
Bij bezit van meerdere motorvoertuigen valt het motorvoertuig met de laagste waarde onder de
vrijstellingsdrempel en wordt de waarde van alle overige motorvoertuigen volledig als vermogen aangemerkt.
Motorvoertuigen worden niet als vermogensbestanddeel gezien als u aannemelijk kunt maken dat het gebruik
van een passend motorvoertuig absoluut onmisbaar is:
- voor het beroep dat u uitoefent;
- in verband met invaliditeit of ziekte van u of uw gezinsleden, voor zover uw gezinsleden geen eigen
inkomsten of vermogen hebben waaruit het motorvoertuig kan worden betaald.
In dit laatste geval moet u zo nodig, dat wil zeggen op verzoek van de gemeente, een verklaring van een
zogenaamde vertrouwensarts overleggen. Een 'bewijs van onmisbaarheid' is ook dat het motorvoertuig niet is
aangeschaft door uzelf of een ander volwassen lid van uw huishouding, maar dat de aanschaf mogelijk is
gemaakt door bijvoorbeeld de financiële steun van de Sociale Dienst of een bedrijfsvereniging.
5.1.4 Inboedel
Als vermogen wordt ook in aanmerking genomen de waarde van de inboedel als deze meer bedraagt dan
€ 2.269,00. Als waarde van de inboedel geldt de geschatte opbrengst bij een gedwongen verkoop.
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5.1.5 Vermogensvrijstelling kwijtschelding
Voor personen, die op 31 december 1999 de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, kan een bescheiden vermogen
buiten beschouwing blijven. Die vrijstelling bedraagt € 2.269,00 per persoon.
De waarde van een verzekeringspolis die uitsluitend uitkeert bij het overlijden van verzoeker of diens
echtgenoot wordt bij het beoordelen van het van het kwijtscheldingsverzoek niet tot het vermogen gerekend.
5.2 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 deels of geheel
heeft betaald, maar binnen drie maanden na die betreffende betalingen een verzoek om kwijtschelding heeft
ingediend.
Als na beoordeling van het verzoek reden bestaat om kwijtschelding te verlenen, zal de ontvanger dat doen in
de vorm van teruggaaf van de betalingen die zijn gedaan in de drie maanden voor indiening van het verzoek.
6 Hoe doet u een verzoek om kwijtschelding?
Een verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend bij de gemeente of bij het Hoogheemraadschap
waarmee de gemeente op het gebied van kwijtschelding samenwerkt (zie hiervoor www.hhnk.nl/belastingen ).
U dient, in verband met automatische toetsing uw BSN-nummer op te geven. Via de Belastingdienst, de
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Basisregistratie Personen (BRP) en het Uitvoeringsorgaan
Werknemersverzekering (UWV) wordt gecontroleerd of uw vermogen en inkomsten binnen de normbedragen
zijn gebleven.
Als u niet geautomatiseerd kan worden getoetst kan het zijn dat u alsnog een kwijtscheldingsformulier moet
indienen.
Let op! Vult u het formulier niet volledig in of sluit u de gevraagde gegevens en specificaties niet bij, dan wordt
het verzoek om kwijtschelding niet behandeld. U krijgt hiervan schriftelijk bericht van Hoogheemraadschap.
6.1 Uitstel van betaling als kwijtscheldingsformulier is ingeleverd
Als u geautomatiseerd wordt getoetst ontvangt u een ontvangstbevestiging en heeft u uitstel van betaling
totdat uitspraak is gedaan om uw verzoek.
Als u een kwijtscheldingsformulier moet invullen wordt de invordering opgeschort nadat u het
kwijtscheldingsformulier (volledig ingevuld en voorzien van alle gevraagde bijlagen) heeft ingeleverd bij de
gemeente of het Hoogheemraadschap, waarmee de gemeente op het gebied van kwijtschelding samenwerkt.
Een afzonderlijk verzoek om uitstel is dus niet nodig.
7 Hoe wordt de beslissing op een verzoek om kwijtschelding meegedeeld?
Op grond van alle beschikbare gegevens neemt de gemeente voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing een
beslissing op het verzoek om kwijtschelding. De gemeente deelt u de beslissing mee door middel van een
beschikking. U krijgt deze toegezonden.
Het Hoogheemraadschap, waarmee de gemeente op het gebied van kwijtschelding samenwerkt, neemt op
grond van alle beschikbare gegevens een beslissing op het verzoek om kwijtschelding voor de daarvoor in
aanmerking komende waterschapsbelastingen. Het Hoogheemraadschap deelt u zijn beslissing ook mee door
middel van een beschikking.
Staat in de beschikking dat u kwijtschelding wordt verleend, dan zal worden aangegeven of het om een
gedeelte (en welk gedeelte) of om de hele schuld gaat.
Brochure kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Opmeer versie 01012017

pagina 8

Staat in de beschikking dat uw verzoek om kwijtschelding is afgewezen, dan wordt aangegeven waarom tot
afwijzing is besloten.
Binnen tien dagen na dagtekening van de afwijzende beschikking of binnen de op het aanslagbiljet aangegeven
betaaltermijnen moet u het verschuldigde bedrag betalen.
Dient u een verzoek om kwijtschelding in nadat u een aanmaning of dwangbevel heeft ontvangen, dan zal de
gemeente alsnog de hiermee samenhangende kosten gaan invorderen, ook als het verzoek wordt toegewezen.
U heeft namelijk verzuimd tijdig uw verzoek in te dienen.
7.1 U bent het niet eens met de afwijzende beschikking
Tegen een afwijzende beschikking van de gemeente kunt u binnen tien dagen na dagtekening van de
beschikking een gemotiveerd beroep indienen. U richt uw beroepschrift aan het college van Burgemeester en
Wethouders (B&W). Bij Het Hoogheemraadschap kunt u beroep indienden bij het college van Dijkgraaf en
Hoogheemraden (D&H).
U vermeldt in uw beroepschrift waarom u het niet eens bent met de beschikking van de gemeente (bijvoorbeeld
omdat de berekening niet juist is opgesteld).
Tegen een afwijzende beslissing van het college van B&W kunt u niet in beroep gaan.
Als u, na de beslissing van het college van B&W op uw beroepschrift, van mening bent dat uw
kwijtscheldingsverzoek onbehoorlijk is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman, Postbus
93122, 2509 AC Den Haag.

8 Heeft u nog vragen?
In beginsel beslist de gemeente op een verzoek om kwijtschelding volgens de in deze brochure genoemde
uitgangspunten. Maar er kunnen zich ook bijzondere omstandigheden voordoen waarbij van deze
uitgangspunten wordt afgeweken.
Het kan zijn dat u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft. Met deze vragen kunt u terecht bij de
gemeente. Het adres en telefoonnummer staan vermeld op pagina 2 van deze brochure en op het aanslagbiljet.
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9 Normbedragen
De volgende normbedragen worden gehanteerd (peildatum 1 januari 2016):
Huishoudtype

Maximum

alleenstaande

€

982,79

alleenstaande ouder

€

982,79

echtgenoten

€ 1.403,98

Ouderen
echtgenoten, beiden PGL

vaste norm
€ 1.573,04

echtgenoten, één PGL, één jonger

€ 1.562,42

alleenstaande ouder, PGL

€ 1.155,88

alleenstaande, PGL

€ 1.155,88

Normbedrag woonkosten
Huishoudens jonger dan PGL

€

206,48

Eénpersoons ouderenhuishoudens

€

204,66

Meerpersoons ouderenhuishoudens

€

202,85

Maximaal subsidiabele huur p.mnd

€

710,68

Normbedrag zorgverzekering
Alleenstaande

€

39,00

Gehuwden

€

85,00

PGL = Pensioen Gerechtigde Leeftijd
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