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Toelichting op verzoekformulier voor kwijtschelding 
     

Voor wie is kwijtschelding bedoeld? 

Bent u niet of nauwelijks in staat om de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u een 

verzoek om kwijtschelding indienen. Dit moet u doen met het ‘Verzoekformulier 

voor kwijtschelding’. 

 

Voor welke belastingsoorten wordt kwijtschelding verleend? 

Kwijtschelding wordt alleen voor afvalstoffenheffing en rioolrecht verleend. De overige belastingsoorten 

dient u voor de laatste vervaldatum van de desbetreffende aanslag te betalen.  

 

Wanneer wordt geen kwijtschelding verleend? 

Kwijtschelding wordt niet verleend als: 

• u niet de vereiste bewijsstukken toevoegt aan het verzoekformulier voor kwijtschelding; 

• u het formulier niet naar waarheid invult of als u valse bewijsstukken verstrekt; 

• u voldoende betalingscapaciteit heeft; 

• u of uw partner vermogen heeft; 

• aan u kan worden toegerekend dat de aanslag niet kan worden voldaan; 

• als u ondernemer bent. 

 

Kostendelersnorm 

Op kwijtscheldingsverzoeken is de kostendelersnorm uit de Participatiewet van toepassing. De 

kostendelersnorm is een bijstandsnorm die geldt als twee of meer personen van 21 jaar of ouder hun 

hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Het maakt daarbij niet uit of het om familieleden of andere 

personen gaat. De kostendelersnorm houdt rekening met de voordelen van het delen van de kosten binnen 

één huishouden. Personen op wie de kostendelersnorm van toepassing is, ontvangen een lagere 

bijstandsuitkering naarmate er meer personen in de woning hun hoofdverblijf hebben.  

Jongeren tot 21 jaar, commerciële relaties (huurders en kostgangers) en studenten tellen niet mee voor de 

kostendelersnorm.  

 

Met ingang van 1 januari 2023 is de kostendelersnorm versoepeld: jongvolwassenen tot 27 jaar tellen niet 

langer mee als kosten delende medebewoner. 

 

Voor de kwijtschelding is de kostendelersnorm opgenomen in artikel 16, lid 2, onderdelen b en d van de 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. 

 

Normen volgens de kostendelersnorm per 01-01-2023 

Aantal personen ≥ 27 jaar met 
hoofdverblijf in dezelfde woning  

Norm per persoon  

1  70%  

2  50%  

3  43,33%  

4  40%  

5  38%  

 

De kostendelersnorm geldt ook als meer dan 5 personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning  hebben. 
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Met welke normbedragen wordt rekening gehouden bij het berekenen van de betalingscapaciteit? 

Voor niet pensioengerechtigden is er een koppeling met de bijstandsnormen Participatiewet.  

Voor pensioengerechtigden zijn de normen gekoppeld met de normen voor AOW-gerechtigden. 

 

Normbedragen kosten van bestaan 1-1-2023 

Relatie Leeftijd Netto bedragen 

Echtgenoten beiden ouder dan 21 maar nog niet op 

pensioengerechtigde leeftijd 

€  1.708,08 

Echtgenoten beiden op of boven pensioengerechtigde leeftijd €  1.939,44  

Echtgenoten beiden ouder dan 21, maar slechts 1 persoon op 

of boven pensioengerechtigde leeftijd 

€  1.934,44  

Alleenstaande ouder ouder dan 21 maar nog niet op 

pensioengerechtigde leeftijd 

€  1.195,66 

Alleenstaande ouder op of boven pensioengerechtigde leeftijd €  1.421,25 

Alleenstaande ouder dan 21 maar nog niet op 

pensioengerechtigde leeftijd 

€  1.195,66 

Alleenstaande op of boven pensioengerechtigde leeftijd €  1.421,25 

 

Netto huurlasten (normhuur) per 01-01-2023 

Soort huishouden Minimum 

bedragen 

Een- en meerpersoonshuishouden  €  225,54 

Eenpersoonsouderenhuishouden €   223,72 

Meerpersoonsouderenhuishouden €  221,91 

Maximaal subsidiabele huur per maand  €  808,06 

 

Normpremie ziektekostenverzekering per 01-01-2023 

Soort huishouden Maximum 

bedragen 

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 3,00 

Echtgenoten € 50,00 
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Hoe wordt uw betalingscapaciteit berekend? 

Met onderstaand rekenvoorbeeld kunt u zien op welke wijze kwijtschelding wordt berekend en of u 

eventueel in aanmerking komt voor kwijtschelding.  

 

Totale netto inkomsten per maand 

Inkomsten uit werk  _____________  

Inkomsten uitkering  _____________  

Pensioen  _____________  

Vakantiegeld  _____________  

Heffingskortingen  _____________  

Overige inkomsten   _____________  + 

   Totale inkomsten  _________________ A 

 

Totale uitgaven per maand  

Rekenhuur of subsidiabele huur _____________    

Huurtoeslag   _____________  - 

Uitkomst  _____________  

Basisbedrag woonlasten   _____________  

Uitkomst   _____________  - 

   Totale woonlasten  _________________ B  

Premie zorgverzekering   _____________  

Ontvangen Zorgtoeslag   _____________  - 

Uitkomst  _____________  

Basisbedrag zorgverzekering    _____________  - 

Uitkomst  _____________  - 

   Totale kosten zorgpremie _____________ C 

 

Netto inkomsten A - B - C =   _____________  D 

   

Normbedrag kosten van  

bestaan (zie tabel)  _____________  E 

  

Betalingscapaciteit per maand  

D - E =  _____________  F 

 

Betalingscapaciteit per jaar 

F x 0,80 x 12  _____________  G 

 

Bij een negatieve betalingscapaciteit (uitkomst ‘G’) kunt u voor kwijtschelding in aanmerking komen 

 

Wilt u meer informatie of hulp bij het invullen van het verzoekformulier? 

Dan kunt u op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur bellen naar ons Klant Contact Centrum tel. 14015.  

U kunt eventueel tussen 09.00 en 16.00 uur gratis kopieën maken op het gemeentehuis in Pijnacker. 
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