Informatiebrochure over kwijtschelding
De gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel werken ambtelijk samen. De ambtenaren van beide gemeenten zijn nu in dienst bij
MijnGemeenteDichtbij. De gemeenten blijven als zodanig zelfstandig. MijnGemeenteDichtbij verzorgt tevens voor de gemeente Haaren de
werkzaamheden op het gebied van belastingen/WOZ.
1.

Algemeen

In de gemeente Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren bestaat de mogelijkheid om van bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. In deze
brochure treft u de nodige informatie aan. Zo kunt u bijvoorbeeld nagaan of het voor u zinvol is om kwijtschelding aan te vragen.
2. Wanneer is deze brochure niet van toepassing?
Deze brochure is niet op u van toepassing als u vindt dat de aanslag/bekendmaking onjuist is vastgesteld of u niet op tijd kunt betalen.
Wanneer u vindt dat uw aanslag/bekendmaking onjuist is vastgesteld, heeft u niets aan een verzoek om kwijtschelding. Wel kunt u dan bezwaar
maken tegen de aanslag/bekendmaking. Hoe u dat moet doen, staat aangegeven op het aanslagbiljet/bekendmaking en de daarbij behorende
brochure.
Als u het wel eens bent met de opgelegde aanslag/bekendmaking, maar die niet op tijd kunt betalen, kunt u bij de gemeente een verzoek doen
om uitstel van betaling. Eventueel kan de gemeente een betalingsregeling met u treffen.
3. Welke belastingen komen in aanmerking voor kwijtschelding?
Kwijtschelding kan alleen aangevraagd worden voor de volgende gemeentelijke belastingen:
- rioolheffing
- afvalstoffenheffing
- afval ledigingen
- OZB
- hondenbelasting, maximaal 1 hond
4. Wanneer kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen?
Als uw aanslag/bekendmaking juist is vastgesteld en u niet in staat bent - ook niet door middel van een betalingsregeling - deze
aanslag/bekendmaking te betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Of u ook inderdaad in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van
uw persoonlijke financiële omstandigheden.
5. Hoe en binnen welke termijn moet u een verzoek om kwijtschelding indienen?
Een verzoek om kwijtschelding kan pas worden gedaan als u de aanslag/bekendmaking van de gemeente heeft ontvangen. Als u een verzoek
om kwijtschelding wilt doen, moet u daarvoor het "aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen" gebruiken. Indien u het formulier
niet volledig invult of de gevraagde gegevens niet bij sluit, zal in beginsel het verzoek om kwijtschelding worden afgewezen.
Het aanvraagformulier dient binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag/bekendmaking te worden ingediend.
6. Geen uitstel van betaling
De verplichting tot betaling van de belasting aanslag/bekendmaking wordt door het indienen van een kwijtscheldingsverzoek niet opgeschort.
Het bedrag van het aanslagbiljet/bekendmaking moet derhalve betaald worden binnen de op het aanslagbiljet/bekendmaking vermelde
termijnen.
7. Hoe wordt een verzoek om kwijtschelding beoordeeld?
De gemeente bekijkt ieder verzoek apart. Dit gebeurt aan de hand van een aantal richtlijnen.
7.1. Vermogen
Eerst wordt bekeken of u over vermogen beschikt. Als u alleenstaande bent, wordt geen kwijtschelding verleend als u beschikt over "positieve
vermogensbestanddelen". Als u geen alleenstaande bent, wordt geen kwijtschelding verleend als u en/of uw echtgenoot of partner over
"positieve vermogensbestanddelen" beschikt.
Onder "positieve vermogensbestanddelen" wordt verstaan: de totale waarde van uw bezittingen verminderd met de openstaande
hypotheekschuld(en). Wat nu precies tot de vermogensbestanddelen gerekend moet worden, kunt u lezen bij onderdeel 8.

7.2. Netto besteedbare inkomen
Indien u niet beschikt over "positieve vermogensbestanddelen" wordt bekeken wat het netto besteedbare inkomen is. Bent u alleenstaande, dan
gaat het om het netto besteedbare inkomen van uzelf alleen. Bent u gehuwd en woont u in gezinsverband dan gaat het om het netto
besteedbare 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 het netto besteedbare inkomen van u en uw partner.
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. Bent u bijvoorbeeld alleenstaande, dan geldt een bepaald normbedrag
voor u alleen; voert u een gemeenschappelijke huishouding met uw echtgenoot of partner, dan geldt een bepaald normbedrag voor u en uw
echtgenoot of partner samen. De normbedragen kunt u vinden verderop in deze brochure.
Vervolgens wordt het netto besteedbare inkomen vergeleken met het normbedrag om te kunnen vaststellen wat de betalingscapaciteit is. De
betalingscapaciteit is het netto besteedbare inkomen verminderd met het normbedrag.
Als het netto besteedbaar inkomen per maand gelijk is aan of lager 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.
De gemeente zal niet meer dan 80% van uw volledige betalingscapaciteit opeisen voor de betaling van de belastingschulden. Zo heeft u ruimte
om extra uitgaven voor bijvoorbeeld ziekte en/of invaliditeit te betalen. Met deze kosten wordt geen rekening gehouden bij de berekening van
de betalingscapaciteit.
8. Wat wordt gerekend tot de "positieve vermogensbestanddelen"?
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
Personenauto/motor/scooter enz.
De personenauto wordt bij de beoordeling voor kwijtschelding als vermogen gezien in de volgende situaties.
a.

Op het moment dat u een verzoek om kwijtschelding doet heeft de auto een verkoopwaarde van € 2.269,00 of meer.

b.

U heeft de auto aangeschaft zonder dat daartoe noodzaak bestond en de aanschaf ervan ging ten koste van het betalen van de
belastingschuld. Hiervan kan sprake zijn als de aanslag/bekendmaking al in uw bezit is of als u weet dat de aanslag/bekendmaking zal
worden opgelegd.

c.

Het is zonder meer duidelijk dat u uit het aangegeven inkomen niet de kosten kunt betalen die minimaal aan het bezit van de auto
verbonden zijn, zoals de kosten voor brandstof, onderhoudsbeurten, verzekeringspremies en motorrijtuigenbelasting.

Indien de situatie zoals genoemd bij b of c zich voordoet doet het er niet toe of de auto een verkoopwaarde heeft van meer of minder dan €
2.269,00.
De auto wordt niet als vermogensbestanddeel gezien als u aan de gemeente aannemelijk kunt maken dat het gebruik van een passende auto
absoluut onmisbaar is voor het beroep dat u uitoefent. Of dat de auto absoluut onmisbaar is in verband met invaliditeit. In dit laatste geval kunt
u een kopie van een gehandicaptenparkeerkaart met uw aanvraag meesturen. Als u die niet heeft dient u een verklaring van een zogenoemde
vertrouwensarts bij te voegen. Een "bewijs van onmisbaarheid" is ook dat de auto 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 Sociale Zaken of een bedrijfsvereniging.
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.
Overige positieve vermogensbestanddelen
Tot slot wordt als vermogen aangemerkt: bank- en girotegoeden, spaarbankboekje, contant geld;
aandelen, obligaties en andere waardepapieren.
Vermogensvrijstelling
Er kan een bescheiden vermogen buiten beschouwing blijven. Die vrijstelling bedraagt € 2.269,00 per huishouden.
9. Hoe wordt de beslissing op een verzoek om kwijtschelding meegedeeld?
Op grond van alle beschikbare gegevens neemt de gemeente een beslissing op het verzoek om kwijtschelding. De gemeente deelt u de
beslissing mee door middel van een besluit.

Staat in het besluit dat de gemeente u kwijtschelding verleent, dan wordt daarin ook aangegeven of het om een gedeelte (en welk gedeelte) of
om de hele schuld gaat.
Staat in het besluit dat de gemeente uw verzoek om kwijtschelding afwijst, dan wordt ook de reden van afwijzing aangegeven.
Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u binnen tien dagen na dagtekening van het besluit, een beroepschrift richten tot het college
van burgemeester en wethouders, p/a Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.
11. Geautomatiseerde toetsing
Met ingang van 2009 worden de vermogens- en inkomensgegevens geautomatiseerd getoetst bij verschillende instanties zoals het UWV,
Belastingdienst en RDW.
Door het aanvraagformulier kwijtschelding te ondertekenen geeft u tevens toestemming om uw gegevens geautomatiseerd te laten toetsen!
12. 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.
De kostendelersnorm is een bijstandsnorm die geldt als twee of meer personen van 21 jaar of ouder hun hoofdverblijf hebben in dezelfde
woning, ongeacht of het om familieleden of derden 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.
Voor de kwijtschelding is de kostendelersnorm opgenomen in artikel 16, lid 2, onderdelen b en d van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet
1990.
13. Inlichtingen
Indien u verder nog vragen heeft of informatie wenst over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, dan kunt u contact opnemen met
mevrouw Marisca Voets van het Team Belastingen,
 (0411) 65 58 54 (ma-, di-, en donderdag van 9.00 – 16.00 uur).
Het postadres is: Antwoordnummer 62, 5280 VJ Boxtel (een postzegel is niet nodig)
Dit geldt voor alle 3 de gemeenten.
Hoewel de tekst van deze brochure zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen.
Boxtel, januari 2018
Normbedragen kwijtschelding 100% norm
De onderstaande normbedragen gelden per 1 januari 2018:
Echtgenoten

Boxtel

Sint-Michielsgestel

Haaren

beide partners tot 65 jaar

€ 1.417,32

€ 1.417,32

€ 1.417,32

één partner 65 jaar of ouder

€ 1.584,38

€ 1.536,14

€ 1.536,14

beide partners 65 jaar of ouder

€ 1.595,08

€ 1.546,84

€ 1.546,84

tot 65 jaar

€

€

€

65 jaar en ouder

€ 1.161,61

€ 1.126,18

€ 1.126,18

tot 65 jaar

€

€

€

65 jaar en ouder

€ 1.161,61

Alleenstaande ouder
992,12

992,12

992,12

Alleenstaande
992,12

992,12

€ 1.126,18

992,12

€ 1.126,18

