Normbedragen kwijtschelding
Actuele inkomstennormen vanaf 1 januari 2015 tm 30 juni 2015.
Netto maandinkomen
100% kwijtscheldingsnorm (maximaal) en 100% AOW norm (maximaal)
Noodzakelijke kosten kinderopvang
Ouders kunnen de noodzakelijke kosten van kinderopvang in mindering brengen op het netto
besteedbare inkomen.
Noodzakelijke kosten van kinderopvang zijn gebonden aan maximale uurprijzen, voor 2015
bedragen deze:
 Dagopvang: € 6,84
 Buitenschoolse opvang: € 6,38
 Gastouderopvang € 5,48
Eventuele tegemoetkomingen en/of vergoedingen worden in mindering gebracht.
Normbedragen
Bij de berekening of men in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen, wordt er gekeken naar de betalingscapaciteit en of er vermogen aanwezig is,
onderstaande netto normbedragen worden daarbij gebruikt.
Huishoudtype;
Echtgenoten
Echtgenoten
Echtgenoten
Alleenstaande ouder
Alleenstaande ouder
Alleenstaande
Alleenstaande

Inkomstennorm
beide ≥21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd € 1.372,62 (maximaal)
1 partner AOW gerechtigde leeftijd
€ 1.514,09 *
beide partners AOW gerechtigd
€ 1.524,58 *
≥21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd
€ 960,83 (maximaal)
AOW gerechtigd
€ 1.109,97 *
≥21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd
€ 960,83 (maximaal)
AOW gerechtigd
€ 1.109,97 *

* Overeenkomstig artikel 16, tweede lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990, worden de kosten van bestaan van AOW gerechtigden, verhoogd met
een bedrag dat gelijk is aan de verhoging tegemoetkoming AOW (€ 10,49 per persoon),
bovengenoemde bedragen zijn inclusief deze verhoging.
Naast het toepassen van eerder genoemde normbedragen, wordt er ook rekening gehouden
met de normbedragen voor woninghuur en ziektekostenverzekering. Betaald u meer dan de
hiervoor geldende normbedragen (huur minus huurtoeslag en/of premie zorgverzekering
minus zorgtoeslag), dan is er sprake van extra uitgaven en wordt uw betalingscapaciteit naar
beneden bijgesteld.

Dus ook indien uw netto inkomen hoger is, dan het voor u geldende normbedrag, dan kunt u
bij hogere woonlasten en/of zorgverzekering alsnog voor kwijtschelding in aanmerking
komen.
Normbedragen netto huur;

(maximale subsidiabele huur 2015 is € 710,68)

Een- en meerpersoons huishouden € 202,20
Eenpersoons huishouden AOW
€ 200,38
Meerpersoons huishouden AOW
€ 198,57

Normpremie ziektekostenverzekering;
Alleenstaande (ouder)
Echtpaar / samenwonenden

€ 39,00
€ 85,00

Belastingschulden / Schulden toeslagen
Indien u belastingschulden hebt, of nog een schuld heeft met betrekking tot toeslagen, dan
zijn ook deze schulden van invloed op uw betalingscapaciteit en/of vermogen. Deze
belastingschulden zullen uw betalingscapaciteit en/of vermogen naar benden bijstellen.
Auto / motorvoertuig
Het in bezit hebben van een auto of motorvoertuig met een (inruil) waarde van meer dan
€ 2.269 kan leiden tot afwijzing van uw verzoek om kwijtschelding. Indien de auto absoluut
onmisbaar is voor de uitoefening van het beroep of in verband met ziekte of invaliditeit van u
of thuiswonende gezinsleden, dan dient u dit aannemelijk te maken.
Vermogensvrijstelling
In bepaalde situaties wordt (een deel) van uw bank/spaarsaldo niet meegenomen voor de
bepaling van vermogen.
Er zijn bijvoorbeeld (gedeeltelijke) vrijstellingen voor:
 Leningen Studenten
 Vermogen van kinderen
 Ouderen geboren voor 01-01-1935
 Etc.
Inkomensvrijstellingen
In bepaalde situaties wordt (een deel) van uw inkomen niet meegenomen voor de bepaling
van uw betalingscapaciteit.
Er zijn bijvoorbeeld (gedeeltelijke) vrijstellingen voor:
 Individuele inkomenstoeslag (art. 36 Participatiewet)
 Kinderbijslag
 Kindgebonden budget
 Vergoeding reiskosten
 Kostenvergoeding vrijwilligerswerk
 Langdurigheidstoeslag Wwb
 Etc.

