
Kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen 

Logo in PMS:

Grijs: PANTONE Warm Grey 11 C

Rood: PANTONE 485 C

Goud: PANTONE 110 C

Zwart: PANTONE Black C





Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

In deze folder leest u meer informatie over kwijtschelding, 
hoe u een verzoek kunt indienen en hoe uw verzoek wordt 
beoordeeld. Deze informatie helpt u ook bij het invullen van 
het kwijtscheldingformulier. 

Voor welke belastingen kan ik kwijtschelding aanvragen?

Voor de volgende gemeentelijke belastingen:

- afvalstoffenheffing (basisbedrag), rioolheffing en onroerende zaakbelasting (ozb) 

 voor woningen.

En voor de heffingen van Waterschap Aa en Maas (BSOB):

- zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen.

Als u een verzoek om kwijtschelding bij de gemeente heeft ingediend, wordt deze ook 

beoordeeld voor het Waterschap. Als uw verzoek wordt toegewezen, betekent dit ook 

kwijtschelding door het Waterschap. U hoeft geen kwijtschelding bij het Waterschap 

aan te vragen.

Vraagt u kwijtschelding aan nadat de betalingstermijn is verstreken en heeft u de 

aanslag gemeentelijke heffingen nog niet betaald? Houdt u er dan rekening mee 

dat u voor gemaakte invorderingskosten (kosten voor aanmaning en dwangbevel) 

geen kwijtschelding kunt krijgen. Deze invorderingskosten dienen eerst door u 

volledig betaald te worden voordat de aanvraag kwijtschelding in behandeling wordt 

genomen.



Hoe kan ik een verzoek voor kwijtschelding indienen?

Hiervoor vraagt u het kwijtscheldingsformulier aan:

- ophalen bij de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1;

- uitprinten via het digitaal loket www.helmond.nl/belastingen;

- telefonisch aanvragen bij de Stadswinkel. 14 0492;

U vult het formulier in en stuurt het met de gevraagde bewijsstukken terug

(binnen 8 weken na dagtekening van uw aanslagbiljet). Wij proberen uw verzoek 

binnen 4 maanden af te handelen. U ontvangt schriftelijk bericht over de uitspraak. 

Uw verzoek kan niet worden beoordeeld als uw verzoek onvolledig is.

Hoe moet ik het kwijtscheldingsformulier invullen?

Wij adviseren eerst deze folder te lezen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het 

kwijtscheldingsformulier? U kunt hiervoor terecht bij een van de zes 

spreekuur-punten van de Formulierenbrigade. U kunt een afspraak maken voor een 

spreekuur via de LEVgroep, tel. (0492) 59 89 89.

Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

U komt in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding als u onvoldoende

inkomen heeft om de gemeentelijke belastingen te betalen. Heeft u een partner 

waarmee u samenwoont, dan telt zijn/ haar inkomen ook mee. Kinderbijslag wordt 

niet als inkomen gezien.

U kunt het rekenmodel raadplegen. 

Dit kunt u vinden op www.helmond.nl/belastingen. 

http://www.helmond.nl/belastingen
http://www.helmond.nl/belastingen


Kostendelersnorm

Voor het toepassen van de kwijtscheldingsnorm geldt per 1-1-2018 de 

kostendelersnorm. De kostendelersnorm is geregeld in de Participatiewet. 

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen 

van 21 jaar of ouder, uw kwijtscheldingsnorm daarop wordt aangepast. Hoe meer 

personen in uw woning, hoe lager de kwijtscheldingsnorm. De reden hiervoor is dat 

als u met meerdere personen één woning deelt, u de woonkosten kunt delen. 

De verplichting van het toepassen van de kostendelersnorm kan gevolgen hebben 

voor uw aanvraag kwijtschelding. Daar waar u voorheen wel kwijtschelding ontving 

wordt deze nu niet toegekend.

Wanneer krijg ik geen kwijtschelding?

Dit is het geval in de volgende situaties:

-  Als de gevraagde gegevens voor de beoordeling niet, niet volledig, of onjuist zijn 

 verstrekt.

- Bij overwaarde op uw woning (als de vrije verkoopwaarde van uw woning hoger is 

 dan uw huidige hypotheekschuld).

- Als u een auto heeft met een waarde van meer dan € 2.269. De auto wordt niet als 

 vermogen gezien als u kunt aantonen dat het gebruik van een auto onmisbaar is 

 voor het beroep dat u uitoefent of in verband met invaliditeit.

- Als u en/ of uw partner voldoende vermogen heeft. Bij bepaalde tegoeden op uw

 bank- of girorekeningen (dit is afhankelijk van uw gezinssamenstelling). Bank- of 

 girosaldi tellen als vermogen als dat bedrag hoger is dan het voor u geldende 

 normbedrag levensonderhoud plus rekenhuur (met aftrek van de normhuur), 

 plus de ziektekostenverzekering (met aftrek van de normpremie). Voor personen 

 geboren voor 31 december 1934 geldt een extra vermogensvrijstelling van € 2.269.



Ook mensen met een eigen bedrijf of die een zelfstandig beroep uitoefenen kunnen 

vanaf 2012 in aanmerking komen voor kwijtschelding van de hiervoor genoemde 

gemeentelijke belastingen. Dit geldt alleen voor privé belastingen. Het gaat dan om 

mensen met inkomsten op bijstandsniveau en geen eigen vermogen.

Moet ik elk jaar opnieuw kwijtschelding aanvragen?

Wanneer u het voorgaande jaar volledige kwijtschelding heeft ontvangen, bestaat de 

mogelijkheid om uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd te toetsen. 

De beslissing op uw kwijtscheldingsverzoek moet dan wel zijn genomen voor 

1 oktober. Om uw verzoek geautomatiseerd te toetsen moet u de gemeente wel 

toestemming geven. Dit kunt u aangeven bij vraag 18 op het aanvraagformulier.

De uitslag van de geautomatiseerde toets

Bij een afwijzing voor geautomatiseerde kwijtschelding heeft de gemeente niet 

automatisch kunnen vaststellen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. 

Dit betekent echter niet dat u helemaal geen kwijtschelding kunt krijgen. U kunt dan 

gewoon alsnog kwijtschelding aanvragen, maar u zult daarvoor het verzoekformulier 

in moeten vullen en de benodigde kopieën van bewijsstukken moeten indienen. 

Tegen de afwijzing voor geautomatiseerde kwijtschelding kunt u niet in bezwaar of 

beroep.

Wordt de aanslag geblokkeerd als mijn verzoek is ontvangen?

Wanneer de gemeente uw verzoek heeft ontvangen wordt de aanslag geblokkeerd 

voor dat gedeelte waarvoor u om kwijtschelding verzoekt. Dit betekent dat de 

geblokkeerde bedragen voor de belastingen voorlopig niet betaald hoeven te 

worden. De niet-geblokkeerde bedragen moeten voor de vervaldata betaald zijn. 

Als u de gemeente heeft gemachtigd voor automatische incasso en u wilt dat de 



automatische betaling (tijdelijk) wordt stopgezet, dan kunt u dit op het 

kwijtscheldingsformulier aangeven (vraag 17). Houdt u er wel rekening mee dat 

wanneer uw verzoek (gedeeltelijk) wordt afgewezen, het maandelijks te incasseren

bedrag zal worden verhoogd.

Let op:

Voor de afvalstoffenheffing kunt u alleen kwijtschelding krijgen voor het basis-pakket 

(1 grijze container 140 liter en 1 groene container 140 liter). Mensen die voor volledige 

kwijtschelding van de afvalstoffenheffing in aanmerking komen, krijgen dit dus alleen 

voor het basisbedrag en niet voor eventuele extra of grotere containers.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

Bent u het niet eens met de beslissing op uw kwijtscheldingsverzoek, dan kunt u 

binnen 10 dagen na dagtekening van de beslissing een gemotiveerd beroepschrift 

indienen. Dit kan elektronisch via www.helmond.nl/belastingen (bezwaarschrift 

indienen). U kunt ook schriftelijk beroep indienen door een brief te sturen naar 

gemeente Helmond t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders, postbus 950, 

5700 AZ Helmond (vermeld daarin alle relevante gegevens).

Wat moet ik doen als ik de aanslag niet binnen de gestelde termijn kan betalen?

Als u de aanslag wel kunt betalen maar niet binnen de gestelde termijn, dan kunt u 

om een betalingsregeling vragen. 

Voor vragen kunt u bellen naar 14 0492.

http://www.helmond.nl/belastingen



