
Stad met een hart

Datum: januari 2017 
Oplage: 2.000 exemplaren
Tekst en productie: Gemeente Amersfoort
Foto’s: Wil Groenhuijsen, Hans Niezen, Johan Evers 

Kwijtschelding 2017
Gemeentelijke belastingen

Niet iedereen is in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen.
De belasting wordt veelal kwijtgescholden aan mensen die gezamenlijk een 
laag netto-inkomen hebben (bijstandsniveau) en geen of weinig vermogen 
hebben. Ook als het netto-inkomen iets boven het bijstandsniveau uitkomt, 
kan het verstandig zijn om een aanvraag in te dienen of verder te informeren.

Mogelijk komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding.
U kunt daarvoor op www.amersfoort.nl/belastingen (kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen) een verzoek digitaal indienen of een 
verzoekformulier downloaden.



Kwijtschelding aan particulieren
Niet iedereen is in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen. 
De gemeente Amersfoort hanteert daarom de ruimste kwijtschel-
dingsnorm (100%) bij de beoordeling van de verzoeken om kwijt-
schelding. Dit houdt in dat de belasting veelal wordt kwijtgeschol- 
den aan mensen die gezamenlijk een laag netto- inkomen hebben 
(bijstandsniveau) en geen of weinig vermogen hebben (zie kader 
‘Vermogensvrijstelling’). Ook als het netto-inkomen iets boven het 
bijstandsniveau uitkomt, kan het verstandig zijn om een aanvraag in 
te dienen of verder te informeren.

Kwijtschelding aan ondernemers voor privé-belastingen 
Als ondernemer is het vanaf 1 april 2011 mogelijk uitsluitend kwijt- 
schelding aan te vragen voor zijn of haar privé-belastingen. Dus niet 
voor belastingen die (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de 
uitoefening  van het bedrijf of beroep.
In het geval u een uitkering Besluit Bijstand Zelfstandige (BBZ) van 
de gemeente ontvangt krijgt u, wanneer er geen sprake is van ver- 
mogen, op geautomatiseerde wijze kwijtschelding. Heeft u deze uit- 
kering niet dan adviseer ik u contact op te nemen met de afdeling 
Sociale Zekerheid om te bezien wat de mogelijkheden zijn. Ook kunt 
u bij team Heffing en Invordering informatie navragen of het zin 
heeft een kwijtscheldingsverzoek in te dienen. In dat geval vraag ik 
u de volledige Verlies- en Winstrekening 2014, 2015 en 2016 (indien 
reeds gereed) en uw andere netto inkomsten (en van uw eventuele 
partner) bij de hand te hebben, zodat zij u verder kunnen adviseren. 
In andere situaties wordt kwijtschelding voor een ondernemer (zelf- 
standige) uitsluitend verleend als dit gebeurt in het kader van een 
akkoord met alle schuldeisers en er geen redelijke mogelijkheid is om 
een derde aansprakelijk te stellen.
 

Voor welke aanslagen is kwijtschelding mogelijk?
U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende gemeentelijke 
belastingen:
• Onroerendezaakbelastingen (OZBE)
• Afvalstoffenheffing (AFV)
• Rioolheffingen (RIOG en RIOE)
• Hondenbelasting (HOND) - er wordt voor maximaal één hond 

kwijtschelding gegeven 

Kosten van kinderopvang
De netto kosten van de kinderopvang kunnen bij de beoordeling 
van een verzoek om kwijtschelding in mindering  worden ge-
bracht op uw inkomen. Een van de voorwaarden is dat kinderen 
verblijven in een ge- registreerd kindercentrum of voorziening 
voor gastouderopvang door tussenkomst van een geregistreerd 
gastouderbureau. In dat geval kunt u de bewijsstukken van de 
kinderopvang en de kosten meesturen. Om de netto kosten van  
de kinderopvang te kunnen beoordelen vraag ik u de bewijsstuk-
ken kosten kinderopvang, Kinderopvangtoeslag en of tegemoet-
koming via uw werkgever, gemeente of het UWV per maand bij 
het kwijtscheldingsformulier te voegen.

Kwijtscheldingsverzoek indienen
U vult het formulier volledig in. Daarna kunt u het formulier met 
de gevraagde kopieën (bewijsstukken) opsturen naar de gemeente 
Amersfoort t.a.v. team Heffing en Invordering, Antwoordnummer 79,  
3800 VB Amersfoort, of afleveren in het stadhuis, Stadhuisplein 1.  
Een verzoek moet binnen zes weken na dagtekening van het aan-
slagbiljet ingediend zijn.

Normbedragen (laag netto-inkomen)
in euro’s en inclusief vakantiegeld per maand per 1 januari 2017:

Alleenstaanden
• U woont alleen en bent jonger dan 65 jaar 983,-
• U woont alleen en bent 65 jaar of ouder 1.146,-

Gehuwd/samenwonend
• U bent beiden jonger dan 65 jaar 1.404,-
• Eén van u is jonger dan 65 jaar
   en één is 65 jaar of ouder 1.563,-
•   U bent beiden 65 jaar of ouder 1.574,-

Alleenstaande ouder
• U bent jonger dan 65 jaar
   en u woont samen met kind(eren) 983,-
• U bent 65 jaar of ouder
   en u woont samen met kind(eren) 1.146,-



DigiD/internet
Ook kunt u uw aanvraag om kwijtschelding indienen via  
www.amersfoort.nl/belastingen (kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen).
Hiervoor heeft u uw DigiD-code nodig. Uiteraard moet u dan digitaal 
de gevraagde bewijsstukken meesturen. Let op als gemachtigde 
bij het invullen van dit verzoek: u kunt als gemachtigde alleen een 
verzoek om kwijtschelding indienen met de DigiD-inlogcode van de 
aanvrager.

Uitstel van betaling en automatische incasso
Zodra uw verzoek om kwijtschelding in behandeling is genomen, 
krijgt u uitstel van betaling, ook als u een machtiging tot automati- 
sche incasso heeft afgegeven. Komt u voor kwijtschelding in aanmer- 
king, dan zal in dat geval het eventueel te veel betaalde bedrag in 
principe worden terugbetaald. Als u nog een gedeelte moet betalen 
en u heeft een machtiging tot automatische incasso afgegeven,
dan zullen de nog resterende termijnen  worden aangepast waarbij 
rekening wordt gehouden met het kwijtgescholden bedrag. Voor een 
heel jaar vindt de automatische incasso plaats in 10 termijnen, van 
Februari tot en met November.

Van welk inkomen moet ik uitgaan?
Bij de kwijtschelding wordt uitgegaan van het netto inkomen van de 
belastingschuldige en zijn eventuele partner. Hieronder wordt mede 
verstaan de voorlopige algemene heffingskorting(en),
de huur- of zorgtoeslag die u of uw partner maandelijks van de  
Belastingdienst ontvangt, maar ook bijvoorbeeld alimentatie.

Bij de beoordeling van de kwijtschelding worden normbedragen 
toegepast, afhankelijk van de gezinssituatie en leeftijd. Deze 
normbedragen hebben betrekking op de kosten van levensonder- 
houd, zoals voeding, wonen en kleding. Links vindt u het kader met 
de normbedragen per maand. Dit is inclusief het vakantiegeld per 
maand.

Vermogensvrijstellingen
U mag vermogen hebben tot een vastgesteld bedrag (zie kader  
‘Vermogensvrijstelling’). Hierbij moet u denken aan het totaal  
van bank-, privé-, internet-, kapitaal- of spaarrekening, spaarloonre-
gelingen, aandelenrekeningen, overwaarde woning, et cetera.

Auto
Voor de kwijtschelding is een auto met een waarde van minder dan 
e 2.269,- toegestaan.

Uitvaartvoorziening
Voor iedere belastingschuldige geldt een vrijstelling van rechten op 
een uitvaartverzekering, mits de uitkering is bestemd voor de verzor-
ging van de uitvaart van de belastingschuldige of echtgeno(o)t(e).

 

Vermogensvrijstelling
in euro’s

Alleenstaanden
• U woont alleen en
   bent jonger dan 65 jaar 2.125,-
• U woont alleen en bent op 31-12-1999,
   65 jaar of ouder 4.481,-
• U woont alleen en bent na 31-12-1999,
   65 jaar geworden 2.209,-

Gehuwd/samenwonend
• U bent beiden jonger dan 65 jaar      2.528,-
• Eén van u is jonger dan 65 jaar
   en één is op 31-12-1999, 65 jaar of ouder 4.862,-
• U bent beiden op 31-12-1999,
   65 jaar of ouder 7.137,-
• U bent beiden na 31-12-1999,
   65 jaar geworden 2.587,-

Alleenstaande ouder
• U bent jonger dan 65 jaar 2.389,-
• U bent op 31-12-1999 65 jaar of ouder en u
   woont samen met kind(eren) 4.770,-
• U bent na 31-12-1999 65 jaar geworden 2.470,-

Overwaarde eigen woning
Als u een eigen woning heeft, kan er sprake zijn van overwaarde. 
Overwaarde is het verschil tussen de waarde van uw woning min
de hypotheek. Deze overwaarde wordt binnen de kwijtschelding als 
vermogen aangemerkt (zie kader ‘Vermogensvrijstelling’).

Voorbeeld overwaarde
in euro’s

Waarde woning 200.000,- 
Hypotheek 165.000,- 
Overwaarde (vermogen)  35.000,-



Gemeente Amersfoort
Afdeling Belastingen

t	 14 033    f	 033 469 54 56
i	 www.amersfoort.nl/belastingen 
 (kwijtschelding gemeentelijke 
 belastingen) 

Postadres
Postbus 4000
3800 ea Amersfoort 

Bezoekadres   
Stadhuisplein 1
3811 lm Amersfoort

Meer informatie of hulp bij het invullen

Indien u hulp wenst bij het invullen van het formulier kunt u  
terecht bij de voor u dichtstbijzijnde informatiewinkel van 
Indebuurt033. 
Neem contact op met Indebuurt voor het maken van een afspraak. 
U vindt de contactgegevens van de informatiewinkels op  
www.indebuurt033.nl/informatiewinkels. 
U kunt ook mailen naar info@indebuurt033.nl of bellen  
033 204 8677.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de afdeling 
Belastingen van de gemeente Amersfoort:
telefoonnummer: 14 033 (ma t/m vr 8.30-17.00 uur).
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