KWIJTSCHELDING
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Als u de belastingaanslag niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding krijgen. Dit kan niet
zomaar. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Wanneer u
kwijtschelding
aanvraagt
bij
de
gemeente,
gaat
de
gemeente
uw
kwijtscheldingsaanvraag beoordelen. Hiervoor moet de gemeente landelijk geldende
regels volgen.
Komt u in aanmerking voor kwijtschelding?
Om te weten of u kwijtschelding kunt krijgen, moet de gemeente een berekening
maken van uw inkomen en uw uitgaven. Zo weet de gemeente of u de belastingen wel
of niet kunt betalen.
Hiervoor moet u wel uw gegevens bekend maken bij de gemeente. Dit kan door het
kwijtscheldingsformulier in te vullen.
Kosten kinderopvang
Nieuw dit jaar is het meerekenen van de (netto) kosten kinderopvang als uitgave in de
berekening van de betalingscapaciteit. Mocht u ervoor kiezen om een
kwijtscheldingverzoek in te dienen en u maakt kosten voor kinderopvang, verzoeken
wij u dit in te vullen te maken bij vraag 10.
Heeft u een eigen huis?
Als u een eigen huis heeft kan het zijn dat u geen kwijtschelding krijgt. Dit is wanneer
u ‘overwaarde’ op uw huis heeft. De overwaarde kunt u berekenen door van de waarde
van uw huis de hypotheekschuld af te trekken. Heeft u overwaarde op uw huis? Dan
heeft u vermogen en kunt u geen kwijtschelding krijgen.
Betalen?
Als u kwijtschelding heeft aangevraagd hoeft u de aanslag niet te betalen, zolang u nog
geen antwoord van de gemeente heeft op uw aanvraag.
Krijgt u geen kwijtschelding, dan moet u de belastingaanslag binnen 14 dagen betalen.
Heeft u automatische incasso en zijn de termijnen nog niet verstreken? Dan incasseert
de gemeente de rest van de termijnen van uw rekening.
Krijgt u wel kwijtschelding, dan hoeft u verder niets te doen.
Heeft u al betaald?
Als u uw aanslag al heeft betaald en u krijgt kwijtschelding, dan krijgt u uw geld
automatisch terug op uw rekening.
Niet mee eens?
Wanneer u kwijtschelding heeft aangevraagd en de gemeente wijst uw verzoek om
kwijtschelding af, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit moet u doen binnen tien
dagen na dagtekening van de kwijtscheldingsbeschikking van de gemeente.
Het beroepschrift kunt u richten aan het college van B & W van uw gemeente.
U moet het beroep motiveren. U moet dus aangeven waarom u het niet eens bent met
de beslissing van de gemeente. Ook moet u het beroepschrift ondertekenen en van een
dagtekening voorzien.
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Voor welke belastingen kunt u kwijtschelding krijgen?
Dit verschilt per gemeente. Hieronder staat per gemeente voor welke belastingen u
kwijtschelding kunt krijgen.
Woont u in de gemeente Bloemendaal? Dan kunt u kwijtschelding krijgen voor:
 Afvalstoffenheffing: voor maximaal één container van 140 of 240 liter.
 Hondenbelasting: alleen de eerste hond. Heeft u meer honden? Dan moet u
voor deze honden wel hondenbelasting betalen.
 Rioolheffing: alleen voor de rioolheffing voor het gebruik.
 Onroerende zaakbelastingen.
 Roerende zaakbelastingen.
Woont u in de gemeente Haarlemmerliede? Dan kunt u kwijtschelding krijgen voor:
 Afvalstoffenheffing.
 Hondenbelasting: alleen de eerste hond. Heeft u meer honden? Dan moet u
voor deze honden wel hondenbelasting betalen.
 Rioolheffing.
 Onroerende zaakbelastingen.
 Roerende zaakbelastingen.
Woont u in de gemeente Heemstede? Dan kunt u kwijtschelding krijgen voor:
 Afvalstoffenheffing: voor maximaal het bedrag voor één 240 liter container.
 Hondenbelasting: alleen de eerste hond. Heeft u meer honden? dan moet u voor
deze honden wel hondenbelasting betalen.
Woont u in de gemeente Zandvoort? Dan kunt u kwijtschelding krijgen voor:
 Afvalstoffenheffing.
 Hondenbelasting: alleen de eerste hond. Heeft u meer honden? Dan moet u
voor deze honden wel hondenbelasting betalen.
 Rioolheffing: alleen voor de rioolheffing voor het gebruik van een woning.
 Onroerende zaakbelastingen.
Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier?
Dan kunt u op maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30 – en 12.30 uur contact
opnemen met Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid, telefoonnummer 0235126066.
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