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1
Wie kan kwijtschelding aanvragen?
Heeft u een laag inkomen en geen waardevolle bezittingen en bent u daardoor niet in staat om de
gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Of u voor
kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie. Ook de financiële
positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Kwijtschelding kan niet aangevraagd
worden door kleine zelfstandigen en bedrijven met een beperkt inkomen!
In deze brochure leest u voor welke belastingen u kwijtschelding kan aanvragen, welke voorwaarden van
toepassing zijn en hoe u kwijtschelding kunt aanvragen.
1.1
Wanneer kunt u geen kwijtschelding aanvragen?
U kunt geen kwijtschelding aanvragen als u voldoende inkomen en/of vermogen en/of waardevolle
bezittingen heeft en het niet eens bent met de aanslag. Wanneer u het niet eens bent met de aanslag,
dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de aanslag. U kunt op het aanslagbiljet en/of de bijsluiter bij
de aanslag lezen op welke wijze u bezwaar tegen een aanslag kunt maken.
Als u de belastingaanslag niet voor de laatste vervaldag kunt betalen, kunt u een betalingsregeling
treffen. U kunt ook kiezen voor een automatische incasso. Voor het treffen van een regeling of
automatische incasso kunt u tijdens de openingstijden bellen met het telefoonnummer (073) 51 31 789 en
vragen naar de invorderingsambtenaar.
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Voor welke heffingen kan kwijtschelding worden aangevraagd?
Naast een aantal gemeentelijke heffingen, kunt u ook kwijtschelding aanvragen voor de
waterschapsheffingen van Waterschap Aa en Maas. De aanslagverzorging voor de waterschapsheffingen
wordt gedaan door Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). In onderstaande tabel kunt u zien
hoeveel kwijtschelding u maximaal in 2019 kunt krijgen.
Kwijtschelding van gemeentelijke heffingen kan worden aangevraagd voor:
Maximaal %
 Afvalstoffenheffing: vast bedrag
75 %
 Afvalstoffenheffing: 13 inworpen
75 %
 Afvalstoffenheffing: 10 GFT containerledigingen
75 %
 Afvalstoffenheffing: 13 PMD containerledigingen
75 %
 Rioolheffing
75 %
 Hondenbelasting (alleen voor het aanslagbedrag voor de eerste hond)
75 %
 Leges Nationaal paspoort/Vreemdelingenpaspoort/Vluchtelingenpaspoort/
Identiteitskaart voor het gemeentelijk deel (max. één reisdocument)
75 %
Kwijtschelding van waterschapsheffingen kan worden aangevraagd voor:
Maximaal %
 Zuiveringsheffing
100 %
 Watersysteemheffing ingezetenen
100 %
Let op: Voor aanmaningskosten en/of dwangbevelkosten wordt géén kwijtschelding verleend.
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Hoe vraagt u voor de eerste keer kwijtschelding aan?
Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen heeft de gemeente informatie van u nodig over de
persoonlijke en financiële omstandigheden van u en uw medebewoners. Deze informatie dient verstrekt
te worden door het invullen van het speciale aanvraagformulier. Dit doet u met behulp van DigiD via de
website van de gemeente Heusden: www.heusden.nl en als zoekterm “kwijtschelding”. Een papieren
aanvraagformulier kunt u ophalen op het gemeentehuis te Drunen of Vlijmen. Als u het formulier niet zelf
of met behulp van vrienden, buren, kennissen of familieleden, kunt invullen, kunt u een afspraak maken
voor hulp bij het invullen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het
telefoonnummer (073) 51 31 789.
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3.1
Automatische kwijtschelding?
Heeft u vorig jaar al de maximale kwijtschelding gekregen en heeft u toestemming gegeven tot
bestandsvergelijking met de gegevens van het Inlichtingenbureau, dan krijgt u uiterlijk 31 maart van het
huidige belastingjaar te horen of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding of dat u een
nieuwe aanvraag moet indienen. Heeft u vorig jaar gedeeltelijke kwijtschelding gekregen? Dan krijgt u
uiterlijk 31 maart van het lopende belastingjaar een nieuw aanvraagformulier toegestuurd voor dat
belastingjaar. Het kan voorkomen dat het formulier u niet bereikt, u kunt dan natuurlijk altijd een
aanvraagformulier ophalen op het gemeentehuis of op het servicepunt. U kunt ook digitaal kwijtschelding
aanvragen via de website www.heusden.nl. Gebruik hiervoor de zoekterm “kwijtschelding”. U dient dan
wel te beschikken over DigiD.
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Hoe verloopt de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek?
Zodra uw kwijtscheldingsverzoek is ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna wordt
gecontroleerd of het formulier op de juiste wijze is ingevuld. Als uw aanvraag niet compleet is dan krijgt u
éénmaal de kans om alsnog alle gevraagde bewijsstukken in te leveren. Als u niet alle gevraagde
bewijsstukken kunt verstrekken zonder dat u daarvoor een geldige reden heeft opgegeven, dan wordt uw
verzoek helaas afgewezen.
4.1
Stopzetten invordering
De gemeentelijke afvalstoffen- en rioolheffing betaalt u via de voorschotnota van Brabant Water. Tijdens
de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek lopen deze betalingen gewoon door. Heeft u recht op
kwijtschelding dan betaalt de gemeente het kwijtscheldingsbedrag in vier termijnen aan u terug. U blijft de
nota van Brabant Water betalen.
Voor de hondenbelasting krijgt u een aparte aanslag. Als er geen veranderingen zijn in uw persoonlijke of
financiële situatie en u heeft al een aanvraag ingediend of automatische kwijtschelding gekregen, dan
hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. U krijgt dan automatisch bericht of u kwijtschelding krijgt voor
een gedeelte van de aanslag.
4.2
Bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt
Een verzoek om kwijtschelding wordt getoetst aan de bepalingen die zijn opgenomen in de
Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (IvW 1990), de Leidraad Invordering
2008 en de gemeentelijke kwijtscheldingsregeling Gemeente Heusden.
Om te bepalen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijkt de gemeente eerst naar uw vermogen.
Het vermogen dat u mag behouden zonder belasting te betalen, is overigens wel lager dan het vermogen
dat u mag hebben om voor bijstand in aanmerking te komen. De kwijtscheldingsregeling is op dat punt
strenger. (zie punt 5.1 tot en met 5.3)
Is het vermogen niet voldoende om de belasting te betalen? Dan rekent de gemeente uit welk bedrag u
per jaar kunt missen (betalingscapaciteit). 80% hiervan moet u gebruiken om de belasting te betalen. (zie
punt 5.5)
4.3
Wanneer wordt er geen kwijtschelding verleend?
U krijgt geen kwijtschelding als uit de toets blijkt dat u over aanwezig vermogen (zie 5.1) en/of over
voldoende betalingscapaciteit (zie 5.5) beschikt. Daarnaast zijn er mogelijk nog andere factoren aanwezig
die het verlenen van kwijtschelding in de weg staan.
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Belemmerende factoren kunnen zijn:
 u heeft het formulier niet volledig of onjuist ingevuld en/of u heeft de aanvullende informatie niet
verstrekt en/of u heeft het verzoek niet via het vereiste formulier aangevraagd;
 dat het vermoeden bestaat dat er bij u onwil is om te betalen;
 dat het aan uzelf te wijten is dat u niet kunt betalen;
 dat er een spoedige verbetering in uw financiële situatie is te verwachten;
 dat u aanzienlijke bedragen aflost aan derden terwijl uw inkomen daartoe niet toereikend is;
 dat er meer dan één voertuig op uw naam geregistreerd staat en/of dat u een te duur voertuig heeft
aangeschaft dat niet noodzakelijk is in verband met uitoefening van een beroep, ziekte of invaliditeit
van u en/of een van uw niet zelf verdienende gezinsleden (zie ook onder vermogen);
 dat u de aanslag al heeft betaald: als u de belasting heeft betaald zal in het algemeen die belasting
niet meer worden kwijtgescholden. U was kennelijk in staat om de belasting te betalen. Een
uitzondering op die regel is, als uw verzoek is ingekomen binnen 3 maanden nadat u betaald heeft.
Het verzoek wordt dan alsnog in behandeling genomen. Als dan blijkt dat u recht heeft op
kwijtschelding, betalen wij het bedrag aan u terug. Niet in alle gevallen zal worden overgegaan tot
terugbetaling. Heeft u nog andere openstaande belastingschulden? Dan zal niet worden terugbetaald
maar zal tot verrekening worden overgegaan.
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De afhandeling van uw kwijtscheldingsverzoek

5.1
Vermogensbepaling
De Uitvoeringsregeling verstaat onder vermogen het saldo van de bezittingen verminderd met de
openstaande hypotheekschuld. Voorbeelden van vermogens zijn: overwaarde eigen woning,
spaartegoeden, tegoeden op bank- girobetaalrekening, rechten op kapitaalsuitkeringen, een garage,
tweede woning, grond, (sta)caravan, boot, effecten, sieraden, een voertuig met een waarde van meer
dan € 2.269,00; registratie van meerdere voertuigen op naam van belastingschuldige. Onder waarde
wordt ook de inboedel die niet noodzakelijk is, gelet op de omstandigheden van de bewoners, meegeteld
als deze meer waard is dan € 2.269,00.
5.1.1 Schulden
Bij de berekening van het vermogen wordt alleen rekening gehouden met de openstaande
hypotheekschuld. Aflossingen en/of rente op schulden van bijvoorbeeld postorderbedrijven tellen niet
mee voor de vermogenstoets.
5.1.2 Overwaarde van eigen woning en/of onroerende-zaken
De overwaarde van uw woning, garage of andere onroerende-zaken behoort tot het vermogen.
Overwaarde betekent: de waarde van de vrij (en leeg) op te leveren woning c.q. garage bij een niet
gedwongen verkoop, verminderd met de openstaande hypotheekschuld.
5.1.3 Bank- girosaldi, spaartegoeden en spaarloon
Bank- en spaartegoeden worden gezien als vermogen. Ook uw bankrekeningen die door eventuele
bewindvoerders worden beheerd, vallen onder deze categorie. Van de tegoeden op alle aanwezige
betaal- en spaarrekeningen telt een bepaald bedrag niet mee voor de vaststelling van het vermogen. Het
bedrag dat niet meetelt is gelijk aan het gestelde normbedrag behorende bij het soort huishouden dat
wordt gevoerd, vermeerderd met een maand te betalen huur (= huur min de wettelijke huurnorm) of
hypotheekrente en de te betalen premie zorgverzekering (= premie min de wettelijke norm ziektekosten).
Incidentele ontvangsten zoals WTCG gelden, toekenning WMO gelden, schade-uitkering van een
verzekeringsmaatschappij waarbij het uitkeringsbedrag bedoeld is voor herstel, reparatie of vernieuwing
van de opgelopen schade binnen een redelijke termijn (1,5 jaar), smartengeld in verband met een ernstig
ongeval, langdurigheidstoeslag, kinderbijslag, kind- en persoonsgebonden budget, tellen niet mee bij de
vaststelling van het vermogen. Daarnaast tellen de bedragen die zijn verkregen in het kader van de Wet
studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in de vorm van
een lening ook niet mee voor de vermogensvaststelling.
5

Het spaarsaldo en spaarloonsaldo tellen volledig mee voor de vaststelling van het vermogen. Voor alle
duidelijkheid: een negatief saldo telt niet mee.

5.1.4 Auto/motor voertuigen
Een voertuig wordt bij de beoordeling voor kwijtschelding als vermogen gezien in de volgende situatie:
 op het moment van aanvraag heeft het (hoofd)voertuig een verkoopwaarde van € 2.269,00 of meer;
Let op !!: Wanneer de waarde van het voertuig meer bedraagt dan € 2.269,00, wordt de werkelijke
waarde als vermogen in aanmerking genomen. Hiervoor wordt de inruilwaarde volgens de ANWB
aangehouden.
 De waarde van een tweede, derde voertuig telt volledig mee als vermogen.
Het voertuig telt niet mee als kan worden aangetoond dat deze noodzakelijk is:
 voor het uitoefenen van een beroep; u moet dan kunnen aantonen dat u niet met het openbaar
vervoer uw werkplek kunt bereiken.
 Omdat u of een van de niet-zelfverdienende medebewoners wegens ziekte of invaliditeit niet in staat
is om op andere wijze te reizen. Een bewijsstuk kan onder andere zijn: verklaring van arts,
gehandicaptenparkeerkaart etc.
Let op !!: een voertuig is niet noodzakelijk als u deze nodig heeft voor familiebezoek, om boodschappen
te doen en/of de kinderen naar school te brengen. Uw verzoek om kwijtschelding wordt ook afgewezen
als u een te duur voertuig heeft terwijl uw inkomen zo laag is dat u de kosten voor brandstof, onderhoud
en dergelijke eigenlijk niet kunt betalen;
5.1.5 Bejaarden, overige personen en vermogen
Als u op 31 december 1999 reeds 65 jaar of ouder was, dan heeft u recht op een extra vrijstelling van
€ 2.269,00. Deze vrijstelling komt boven op de vrijstelling die personen hebben die op die datum nog
geen 65 jaar zijn.
5.1.6 Kapitaalverzekeringen
Rechten op kapitaal- levens- en spaarverzekering, koopsompolissen en dergelijke, die alleen uitkeren bij
overlijden van de aanvrager en zijn of haar partner of huisgenoot worden niet als vermogensbestanddeel
in aanmerking genomen als de uitkering bestemd is voor de verzorging van de uitvaart van de aanvrager
en zijn of haar partner of huisgenoot. Bij uitkering in geld bij het in leven zijn op een bepaalde (eind)datum
tellen de rechten wel als vermogen mee indien blijkt uit de omschrijving van de polisvoorwaarden dat het
uit te keren geldbedrag vrij besteedbaar is.
5.2
Het netto-besteedbaar inkomen
Bij de tweede stap van de beoordeling van het kwijtscheldingsverzoek wordt getoetst of u de belasting
kunt betalen ja of nee. Oftewel hier wordt het netto-besteedbaar inkomen per maand bepaald. In de
volgende alinea ziet u een overzicht van de inkomsten en uitgaven die worden meegeteld bij de
berekening van uw netto-besteedbaar inkomen. Welke inkomsten en uitgaven in de toets moeten worden
betrokken is in de wet geregeld. Daarvan kan niet worden afgeweken.
Inkomsten die onder andere meetellen bij de berekening van het netto-besteedbaar inkomen:
 loon, heffingskorting (voorlopige teruggaaf waarbij de belastingdienst maandelijks een bedrag
uitbetaalt), (aanvullend) pensioen, uitkering, vakantiegeld, studiefinanciering. (Kinderbijslag,
persoonsgebonden budget, kindgebonden budget, jonggehandicaptenkorting en
langdurigheidstoeslag tellen niet mee).
 incidentele inkomsten zoals eindejaarsuitkering, overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag,
bijverdiensten, rente, ouderlijke bijdrage;
 ontvangen alimentatie (zowel de alimentatie aan u en/of uw kinderen onder de 18 jaar telt mee);
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inkomsten uit kamerverhuur en/of uit kostgangers.

Uitgaven die onder andere meetellen bij de berekening van uw netto-besteedbaar inkomen:
 hypotheekrente of huur per maand, verminderd met het normbedrag van de woonlasten en
verminderd met de te ontvangen huurtoeslag.
 zelf te betalen premie zorgverzekering.
Let op !!: Hiermee wordt bedoeld de premie die niet op loon, pensioen of uitkering wordt ingehouden
maar die u zelf moet betalen als de zorgtoeslag en wettelijke zorgnorm daarvan al is afgetrokken.
Let op !!: Alle overige uitgaven in verband met ziekte of invaliditeit worden niet in aanmerking
genomen. Voor deze extra kosten kan zo nodig een beroep worden gedaan op andere voorzieningen
zoals bijzondere bijstand.
 aflossingen op schulden bij de belastingdienst.
Let op !!: U moet dan kunnen aantonen dat u een betalingsregeling heeft getroffen en ook werkelijk
een bepaald bedrag per maand aflost.
 alimentatie te betalen aan een vroegere echtgeno(o)t(e) en/of kinderen.
 kosten kinderopvang minus de kosten kinderopvangtoeslag.
 De kosten die verbonden zijn aan het houden van kostgangers tot een totaal van € 10,45 per dag met
een maximum van 30 dagen per maand.
5.3
Type huishouding
Bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt gekeken naar het netto-besteedbaar inkomen en het
normbedrag. Het normbedrag is afhankelijk van het type huishouden. Let op !!: Vanaf 1 januari 2018 is
de kostendelersnorm uit de Participatiewet van toepassing. De normbedragen van de bestaanskosten in
de kwijtschelding sluiten daarmee aan bij de systematiek uit de Participatiewet.
Kostendelersnorm
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
Uitvoering Invorderingswet 1990.
5.4
Normbedragen (zie bijlage 1)
Door de Rijksoverheid zijn normbedragen vastgesteld die bij de berekening van kwijtschelding worden
gehanteerd. Onder het normbedrag wordt verstaan: het bedrag dat nodig is voor de kosten van bestaan.
Het normbedrag is afhankelijk van het type huishouden dat u voert. Per type huishouden is een
normbedrag vastgesteld. Het normbedrag is vastgesteld op een percentage van het wettelijk
minimumloon. Door wetswijziging kan in het loop van het jaar het normbedrag wijzigen.
Voor belastingplichtigen met studiefinanciering of belastingplichtigen die verblijven in een instelling is een
apart normbedrag van toepassing.
5.5
Welk bedrag kunt u missen per jaar om uw belasting te betalen (betalingscapaciteit)
Nadat uw aanvraag is getoetst op aanwezig vermogen wordt berekend of er sprake is van aanwezige
betalingscapaciteit. Onder betalingscapaciteit wordt verstaan: het verschil tussen het netto-besteedbaar
inkomen(1) en het vastgestelde normbedrag(2).
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U heeft geen betalingscapaciteit als uw netto-besteedbaar inkomen lager dan of gelijk is aan het
normbedrag. U komt dan in beginsel in aanmerking voor kwijtschelding. Als het netto-besteedbaar
inkomen hoger is dan het normbedrag, is er sprake van aanwezige betalingscapaciteit. U kunt dan in
beginsel geen kwijtschelding krijgen. Alleen als de aanwezige betalingscapaciteit onvoldoende is om de
aan u opgelegde gemeentelijke aanslagen te betalen, komt u in beginsel in aanmerking voor een
gedeeltelijke kwijtschelding.
Hieronder treft u een voorbeeld aan van de verschillende mogelijkheden uitgaande van een gezin
waarvan beide partners jonger dan 65 jaar én er geen kinderen/medebewoners boven de 18 jaar zijn:
Netto besteedbaar
inkomen ( 1)
€
1417,32

Normbedrag (2)
€
1417,32

Betalingscapaciteit
(1 – 2) * 80%
€
00,00

Som
belastingaanslagen
€
310,00

In beginsel in
aanmerking voor
Kwijtschelding
Ja

1678,12

1417,32

260,80

310,00

Nee

1370,32

1417,32

-47,00

310,00

Ja

1519,72

1417,32

102,40

310,00

Gedeeltelijk

In de regel kunt u ervan uitgaan, dat de gemeente niet meer dan 80% van de volledige
betalingscapaciteit per jaar zal 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. Uitkeringen die worden
ontvangen in het kader van bijzondere bijstand voor bestrijding van specifieke kosten worden niet in
aanmerking genomen als inkomen. Let op: bijzondere bijstand voor personen jonger dan 21 jaar, wordt
echter wel als inkomsten in aanmerking genomen.
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Bekendmaking beslissing op uw verzoek kwijtschelding
De beslissing op uw verzoek wordt in de regel binnen 13 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk
(= beschikking) aan u meegedeeld. In de beschikking kunt u lezen:
 of aan u wel of geen kwijtschelding wordt verleend;
 de hoogte van de kwijtschelding;
 de motivering;
 welk bedrag u nog moet betalen of welk bedrag aan u zal worden uitbetaald;
 wat u moet doen als u het niet eens bent de uitspraak.
6.1
Betalingen afvalstoffenheffing/diftar en rioolheffing
De afvalstoffen- en rioolheffing betaalt u via de voorschotnota aan Brabant Water. Een gedeelte van elke
betaalde voorschotnota of automatische afschrijving is bestemd ter voldoening van de
afvalstoffenheffing/diftar en de rioolheffing. Betaalt u maandelijks aan Brabant Water, dan is voor één
maand afvalstoffenheffing en rioolheffing in de voorschotnota verwerkt. Betaalt u per kwartaal dan is voor
drie maanden afvalstoffenheffing/diftar en rioolheffing in de voorschotnota verwerkt.
Als aan u kwijtschelding wordt verleend voor de afvalstoffenheffing/diftar en de rioolheffing zal de
gemeente het kwijtscheldingsbedrag aan u terugbetalen. U blijft zelf de nota aan Brabant Water betalen.
Als u nog andere gemeentelijke belastingschulden moet betalen, wordt het door u terug te ontvangen
kwijtscheldingsbedrag voor de afvalstoffen en rioolheffing niet aan u uitbetaald, maar wordt daarmee
eerst de nog openstaande belastingschuld voldaan. Blijft er dan nog een bedrag over, dan wordt dit
alsnog aan u uitbetaald.
Wanneer de aanslag afvalstoffenheffing- en rioolheffing nog niet aan u werd opgelegd en u hebt recht op
kwijtschelding, dan kan de gemeente er ook voor kiezen de nog op te leggen aanslag met het
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kwijtscheldingsbedrag te verminderen, zodat uw maandelijks te betalen bedrag aan Brabant Water lager
wordt.

6.2
Betalingen hondenbelasting
De gemeente int de hondenbelasting zelf. Als u de aanslag heeft betaald en u heeft recht op
kwijtschelding, zal het teveel betaalde bedrag over het algemeen aan u worden teruggestort. Indien u
geen kwijtschelding krijgt voor deze belasting, leest u in de uitspraak voor welke datum u de aanslag nog
moet voldoen.
Betaalt u niet op tijd, dan worden er extra kosten in rekening gebracht (aanmaning- dwangbevelkosten).
De kosten verbonden aan een aanmaning en eventueel dwangbevel komen voor rekening van de
belastingschuldige. U kunt daarvoor nooit kwijtschelding krijgen.
6.3
Betalingen leges Nationaal paspoort en Identiteitskaart
U betaalt de leges zodra u een paspoort/identiteitskaart aanvraagt. Als u al een uitspraak op uw
kwijtscheldingsaanvraag heeft gekregen en u heeft recht op kwijtschelding dan zal het
kwijtscheldingsbedrag in de meeste gevallen direct bij de betaling van de legeskosten in mindering
worden gebracht. Heeft u nog geen uitspraak gekregen, dan kan pas achteraf bepaald worden of u recht
heeft op kwijtschelding van voornoemde leges. In dat geval zal de gemeente het kwijtscheldingsbedrag
van de leges aan u terugbetalen. Per persoon kan slechts voor een reisdocument (het goedkoopste)
kwijtschelding worden verleend.
6.4
Betalingen Waterschapsheffingen (zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen)
U betaalt de verschuldigde waterschapsheffingen aan de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).
Als kwijtschelding wordt verleend voor de zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen, dan zal
de gemeente de beslissing aan de BSOB doorgeven. De BSOB kijkt of u al een betaling heeft gedaan op
de aanslag en of u recht heeft op een teruggaaf van de betaalde bedragen. Heeft u niets betaald dan
ontvangt u ook niets terug.
6.5
U bent het niet eens met de uitspraak op uw aanvraag kwijtschelding?
Als uw aanvraag is afgewezen en u bent het er niet mee eens, dan kunt u binnen 10 dagen, een
schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift richten tot het College van Burgemeester en Wethouders en
indienen bij de invorderingsambtenaar.
Als blijkt dat er nieuwe feiten zijn die niet eerder bekend waren, dan wordt uw aanvraag opnieuw in
behandeling genomen. U kunt geen beroepschrift indienen als uw verzoek is afgewezen omdat u de
gevraagde gegevens niet heeft verstrekt of omdat het formulier niet volledig was ingevuld. U moet dan
een nieuwe aanvraag indienen.
Indien u van mening bent dat de gemeente zich niet juist heeft gedragen bij de afhandeling van de
kwijtscheldingsaanvraag, kunt u een klacht indienen. De klacht kan zowel mondeling als schriftelijk
worden ingediend. U kunt daarvoor gebruik maken van het speciale klachtenformulier of een brief
schrijven aan het college van Burgemeester en Wethouders.
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.
Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Als u twijfelt of uw probleem inderdaad betrekking heeft op een
overheidsinstantie kunt u het gratis telefoonnummer (0800) 335 55 55 bellen. Meer informatie kunt u
krijgen op de internetsite www.ombudsman.nl.
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7

Bijlage

7.1
Bijlage 1
De normbedragen per 1 januari 2019 zijn:
Type huishouden

normbedrag

Echtgenoten – beiden jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd
Echtgenoten – een jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd

€ 1.573,83

Echtgenoten – beiden AOW-gerechtigde leeftijd

€ 1.584,20

Alleenstaande ouder – jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd
Alleenstaande ouder – AOW-gerechtigde

€ 1.025,55
€ 1.158,17

Alleenstaande – jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd

€ 1.025,55

Alleenstaande – AOW-gerechtigde leeftijd
Normen volgens de kostendelersnorm
Aantal personen > 21 jaar met
hoofdverblijf in dezelfde woning

€ 1.465,07

€ 1.158,17

Norm per persoon

1
70%
2
50%
3
43,33%
4
40%
5
38%
Kwijtscheldingsnorm bij verblijf in een inrichting
Bij een verblijf in een inrichting in de zin van artikel 23 lid 1 en 2 van de Participatiewet is de
kwijtscheldingsnorm per maand de eventuele bijdrage voor verzorging of verpleging vermeerderd met:
Voor een alleenstaande of voor een alleenstaande ouder
€
296,35 + € 49,00
Voor gehuwden
€
460,93 + € 93,00
Indien een van de gehuwden in een inrichting verblijft, is de kwijtscheldingsnorm de som van de
bijstandsnorm die voor ieder van hen als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.
Andere bedragen, per maand, die voor u vanaf 1 januari 2019 van belang kunnen zijn:
 inkomsten van kostgangers: daadwerkelijke inkomsten min € 10,35 per dag waarbij een maand
gesteld wordt op 30 dagen.
 inkomsten uit kamerverhuur: daadwerkelijke inkomsten
Wettelijke woonnorm (= het minimale eigen aandeel in de woonlasten)
 woonnorm een- en meerpersoonshuishoudens
 woonnorm eenpersoonsouderenhuishouden
 woonnorm meerpersoonsouderenhuishouden
 maximale maandelijkse rente hypotheek of subsidiabele huur

€
€
€
€

211,68
209,86
208,05
720,42
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Wettelijke zorgnorm (= het minimale eigen aandeel in de kosten zorgpremie)
 wettelijke zorgnorm alleenstaande en alleenstaande ouder
€
 wettelijke zorgnorm echtgenoten
€

35,00
75,00
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7.2

Bijlage 2

Waar kunt u terecht voor inlichtingen?
Als u vragen heeft over de nota van de waterleidingmaatschappij:
Brabant Water N.V.
Postbus 1068
5200 BC ‘s – Hertogenbosch

Klantenservice telefoonnummer: (073) 683 80 00
Algemeen telefoonnummer: (073) 683 88 88
Internet : www.brabantwater.nl

Als u vragen heeft over de waterschapsheffingen:
Belastingsamenwerking Oost Brabant
Postbus 154 5340 AD OSS
Telefoon (088) 55 10 000
Internet: www.bs-ob.nl
Als u vragen heeft over de gemeentelijke belastingen,:
Hulp bij invullen of liever een
persoonlijk gesprek
Maak een afspraak via
telefoonnummer (073) 51 31 789

Schriftelijke reacties
Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

Telefonische reacties
Gemeente Heusden Algemeen
op het telefoonnummer:
(073) 51 31 789

Fax: (073) 513 17 99
Internet: www.heusden.nl
Email: info@heusden.nl

Inleveradres
Julianastraat 34, Vlijmen

Openingstijden gemeentehuizen
Zie www.heusden.nl/openingstijden
Let op!!: Enige malen per jaar komt het voor dat de openingstijden afwijken van de normale
openingstijden. Raadpleeg daarom altijd de actuele openingstijden op de website.
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