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Toelichting bij digitale aanvraag  

kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

 
Afhankelijk van uw financiële situatie komt u mogelijk in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke 
kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor het 
vaste tarief Afvalstoffenheffing en de Rioolheffing. U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de 
Hondenbelasting, Onroerende Zaakbelasting en het variabele deel Afvalstoffenheffing.  
 
U vraagt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen altijd aan voor uw huishouden (uzelf en uw 

eventuele partner en/of kinderen). In deze toelichting en in de aanvraag wordt met ‘u’ altijd ‘u én 
uw partner’ bedoeld. Indien u geen partner heeft, hoeft u alleen uw eigen gegevens in te vullen. 
 
Hoe werkt het? 

Voor een vlotte afhandeling van uw aanvraag moet u de aanvraag kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier maanden na dagtekening van de 
aanslag, volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bewijsstukken, indienen. Een aanvraag 

dient u in via de website van de gemeente Montferland. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. 
Heeft u geen DigiD? U kunt deze aanvragen via de website van DigiD.  
 
Automatische toets 
Wij kunnen automatisch controleren of u recht heeft op kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen. Wij maken hiervoor gebruik van gegevens van het UWV, Rijksdienst voor het 
Wegverkeer (RDW), Belastingdienst en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA-V). Deze 

automatische controle betekent dat u niet ieder jaar een nieuwe aanvraag (inclusief alle 
bewijsstukken)voor kwijtschelding hoeft in te dienen. Aan het begin van de digitale aanvraag, 
wordt u gevraagd of u ons toestemming geeft om automatisch te controleren of u recht heeft op 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 
 
Indien uit de automatische toets blijkt dat u recht heeft op kwijtschelding, dan hoeft u geen 

aanvullende gegevens of bewijsstukken in te dienen. Indien wij uw recht op kwijtschelding niet 

kunnen vaststellen met behulp van de automatische toets, dan vragen wij u alsnog een volledige 
aanvraag in te dienen (inclusief alle bewijsstukken). 
 
Recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 
Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, moet u aan alle 
onderstaande voorwaarden voldoen: 

 U woont en staat ingeschreven in de gemeente Montferland. 
 Uw vermogen is niet hoger dan de van toepassing zijnde vermogensgrens.  
 Uw netto besteedbare inkomen is niet hoger dan 100% van de van toepassing zijnde 

inkomensnorm. 
 
Vermogen 
Onder vermogen wordt onder andere verstaan: 

 De waarde van eigen woning(en)/garage (minus de openstaande hypotheekschuld); 
 Spaartegoeden; 
 Bank- en girosaldi; 
 Grond; 
 Andere vermogensbestanddelen zoals kunst, sieraden, etc. 

 

Uw vervoersmiddelen zoals een auto, motorfiets, boot, caravan, etc. wordt bij de beoordeling van 
uw recht op kwijtschelding als vermogen gezien als de verkoopwaarde meer bedraagt dan  
€ 2.269,00.  
 
Voor de vrijlating van het vermogen worden de normbedragen (voor levensonderhoud) van de 
bijstand (Participatiewet) gehanteerd. Deze bedragen mogen nog wel worden verhoogd met de 
huur en de premie zorgverzekering. 

 
 

https://www.digid.nl/
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Inkomen 

Onder inkomen wordt onder andere verstaan: 

 Uitkering; 
 Pensioen; 
 Loon uit werk; 
 Partneralimentatie; 
 Inkomsten uit een eigen bedrijf; 
 Studiefinanciering; 

 Inkomen uit een huur- of kostgangersovereenkomst; 
 Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK); 
 Inkomsten uit het buitenland; 
 Duitse rente. 

 
Verder behoort tot het inkomen ook de heffingskorting. Deze heffingskorting heeft u waarschijnlijk 

al aangevraagd bij de Belastingdienst via een voorlopige aanslag. Indien u wel recht heeft op een 
teruggave van de Belastingdienst, maar u heeft deze (nog) niet aangevraagd, dan wordt daarmee 
bij de berekening van uw inkomen toch rekening mee gehouden.  
 
Let op: als u een partner heeft, dient u het netto inkomen van uw en uw partner bij elkaar op te 

tellen. Indien uw inkomen hoger is dan de voor u geldende norm, heeft u geen recht op 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.  

 
De aftrekbare vaste lasten zijn: 

 Huur: waarop de ontvangen huurtoeslag en/of woonkostentoeslag in mindering zijn 
gebracht, minus de vaste minimum woonlasten; 

 Hypotheekrente van de eigen woning; 
 Uitgaven voor kinderopvang/gastouderopvang in geregistreerde voorzieningen (minus 

kinderopvangtoeslag); 

 Premie voor de zorgverzekering (voor zover niet reeds ingehouden op uw loon/salaris): 
basisverzekering en aanvullende verzekeringen (minus zorgtoeslag). 

 
De terugvordering van zorg-, huur- en/of kindertoeslag door de Belastingdienst worden eveneens 
gezien als een uitgave die tot uw vaste lasten behoren. Aflossingen op schulden worden in beginsel 
slechts in beperkte mate meegerekend. Consumptieve schulden en verhaal op uitkeringen, die het 

resultaat zijn van persoonlijk handelen, blijven in het geheel buiten beschouwing. 
 

Op basis van het bovenstaande stellen wij uw normbedrag voor bestaanskosten vast. Dit 
normbedrag is afhankelijk van uw daadwerkelijke inkomen. Om voor volledige kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen, dient uw netto-besteedbare inkomen minder te 
bedragen dan de normbedragen per 1 januari 2019 (zoals hieronder vermeld): 
 
Normbedragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen op 1 januari 2019 

Normen personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd: Netto norm: 

1. Gehuwden/partners € 1.465,00 per maand 

2. Alleenstaande ouder € 1.025,00 per maand 

3. Alleenstaande € 1.025,00 per maand 

  

Normen personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd:  

4. Gehuwden/partners (één of beiden pensioengerechtigd) € 1.645,00 per maand 

5. Alleenstaande ouder € 1.201,00 per maand 

6. Alleenstaande € 1.201,00 per maand 

 
Kostendelersnorm 

 
Met ingang van 1 januari 2018 is de kostendelersnorm uit de Participatiewet van toepassing. 
De kostendelersnorm is een norm 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. 
 
(Jongeren tot 21 jaar, commerciële relaties, zoals huurders, kostgangers en studenten tellen niet 
mee voor de kostendelersnorm) 
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Als laatste stap wordt uw netto-besteedbare inkomen vergeleken met het voor u geldende 

normbedrag om vast te kunnen stellen wat uw betalingscapaciteit is. De betalingscapaciteit is het 

netto-besteedbare inkomen verminderd met het normbedrag. Van de betalingscapaciteit moet 80% 
worden aangewend voor de betaling van de gemeentelijke belastingen. Als uw netto-besteedbare 
inkomen gelijk is aan of lager is dan het normbedrag, komt u in beginsel in aanmerking voor 
kwijtschelding. Als uw netto-besteedbare inkomen hoger is dan het normbedrag, wordt geen of 
gedeeltelijke kwijtschelding verleend. Onder het netto besteedbaar inkomen valt ook een 13e 
maand of een eindejaarsuitkering. 

 
Wat u nodig hebt 
De gemeente heeft bewijsstukken over uw inkomen en vermogen nodig om uw aanvraag in 
behandeling te kunnen nemen. U wordt verzocht deze gegevens over uw inkomen en vermogen 
digitaal te uploaden. Zorg ervoor dat u deze gegevens digitaal bij de hand heeft door deze 
documenten vooraf in te scannen of er een foto van te maken met uw mobiele telefoon of tablet. U 

wordt verzocht de volgende bewijsstukken te uploaden: 
 

 Bankafschriften van al uw bankrekeningen tot 3 maanden in het verleden; 
 Inkomstenspecificaties tot 3 maanden in het verleden; 
 Waardepapieren, kentekenbewijzen, etc. van de bezittingen van u, uw partner en uw 

inwonende kinderen; 
 Bewijsstukken van uw schulden/leningen. 

 Aanslagen van uw toeslagen en Voorlopige Teruggaaf (VT). 
 Bewijsstukken van uw huur- en/of koopwoning, kamerverhuur en kostgangers. 

 
Goed om te weten 
U dient de aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen volledig en in één keer in te 
vullen. U kunt niet tussendoor stoppen en op een later moment verdergaan. Vergeet het formulier 
niet te verzenden. Pas als u het formulier verzonden heeft, ontvangt u per e-mail een 

ontvangstbevestiging en wordt uw aanvraag vastgelegd. 
 
Op basis van alle gegevens en bewijsstukken wordt een beslissing genomen op uw aanvraag voor 
kwijtschelding. U ontvangt hierover een beschikking waarin staat of en tot welk bedrag u 
kwijtschelding is verleend. 
 

Heeft u vragen? 
Indien u vragen heeft over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen 

met de afdeling Sociale Zaken. Op werkdagen tussen 9.00-11.00 uur is de afdeling Sociale Zaken 
telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is: (0316) 291 391. 

 


