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__________________________________________________________________________________ 
 
Op 5 september 2022 ontvingen wij vragen van Pro Actief Goirle over kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen. Hieronder herhalen we de vragen en geven we antwoord: 
 
1. Is het mogelijk om bij een afwijzing een uitgebreidere uitleg te geven met concrete getallen? 
 
Ja dat is mogelijk. Uit ervaring weten we dat de berekening veel vragen geeft. Het is lastig nu een 
goed leesbare en begrijpelijke berekening mee te sturen. Daarom kiezen we ervoor om de 
berekening niet langer mee te sturen. In plaats daarvan vragen we onze inwoners om contact met 
ons op te nemen als iets onduidelijk is. We geven dan uitleg via de telefoon of we maken een 
afspraak.  
 
2. Wat zijn de exacte grenzen qua inkomen en vermogen bij het toekennen van kwijtschelding? 
 
Wij voeren de wettelijke regelgeving uit. In de wet staan geen exacte grenzen. We toetsen of iemand 
kwijtschelding kan krijgen met een berekening. We bepalen op basis van aangeleverde stukken het 
inkomen en de uitgaven. Daarnaast berekenen we het vermogen.  
 
Aspecten bij de berekening zijn de inkomsten; huur; premie ziektekostenverzekering; saldo op de 
bankrekening en de overwaarde woning.  
 
De gemeente Goirle past alle wettelijke verruimingen toe die de wet mogelijk maakt. Dat zijn: 

1. De kosten van bestaan (de kwijtscheldingsnorm) 
De Invorderingswet stelt dat de kwijtscheldingsnorm 90% is van de bijstandsnorm. In de 
nadere regels is geregeld dat gemeenten en waterschappen deze norm mogen verhogen tot 
100% van de bijstandsnorm. Dit betekent dat, wanneer er geen ander vermogen is, iemand 
met een bijstandsuitkering kwijtschelding krijgt. Dit geldt ook voor iedereen met een ander 
inkomen op bijstandsniveau; 

2. Verhoging kosten van bestaan bij AOW-leeftijd (de AOW-norm) 
In de nadere regels is geregeld dat gemeenten en waterschappen de kwijtscheldingsnorm 
voor AOW-gerechtigden mogen verhogen tot 100% van de toepasselijke AOW-bedragen. Dit 
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betekent dat, wanneer er geen ander vermogen is, iemand met alleen AOW kwijtschelding 
krijgt; 

3. Netto kosten kinderopvang 
Wanneer de kosten van de kinderopvang hoger zijn dan de ontvangen kinderopvangtoeslag 
mogen tot een bepaalde hoogte deze kosten meegenomen worden bij de uitgaven. Wij 
houden op wettelijke basis rekening met maximaal 230 uur. Ook gelden maximum 
uurtarieven; 

4. Ondernemers (natuurlijk personen) 
Aan (kleine) ondernemers wordt, als zij aan de voorwaarden voldoen, kwijtschelding 
verleend voor de privé-belastingen. Er wordt geen kwijtschelding verleend voor belastingen 
die betrekking hebben op het bedrijf.  

 
3. Spelen er nog andere aspecten mee bij het al dan niet toekennen van kwijtschelding? 
 
Ja, er spelen andere aspecten mee, zoals bijvoorbeeld de mogelijke waarde van een motorvoertuig of 
de aanwezigheid van kostendelers. 
Heeft een motorvoertuig wat in eigendom is bij belanghebbende een waarde meer dan € 2.269,00, 
dan is dit een directe afwijzing voor kwijtschelding. Blijkt uit bewijsstukken dat het voertuig 
onmisbaar is wegens invaliditeit of werk dan geldt dit niet. Dit geldt voor één motorvoertuig.  
Bij het vaststellen van de kwijtscheldingsnorm moeten we rekeninghouden met kostendelers. 
Hierdoor is er minder snel recht op kwijtschelding. Je bent kostendeler als je samenwoont met 1 of 
meer personen van 21 jaar of ouder. Tenzij deze persoon nog studeert, een kamer huurt of 
kostganger is.  
 
 
 


