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GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
U ontvangt jaarlijks per huishouden een aanslagbiljet gemeentelijke
heffingen voor de afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen
(OZB) als u eigenaar bent van een woning. Voor de rioolheffing ontvangt
u de aanslag via de afrekeningnota van het waterleidingbedrijf Oasen.
Afvalstoffenheffing is een belasting ter dekking van de kosten die het
ophalen en verwerken van huisvuil en Groente-, Fruit- en Tuinafval
(GFT) met zich meebrengt. Ook de kosten van de milieustraat,
papierbakken, glasbakken en ondergrondsecontainers worden uit
de opbrengst betaald. Met de opbrengst van rioolheffing betaalt de
gemeente de kosten voor aanleg, onderhoud en vervanging van de
riolering. Voor ieder pand dat is aangesloten op de gemeentelijke
riolering moet rioolheffing betaald worden. De OZB komt ten goede
aan de algemene middelen van de gemeente Leiderdorp.

WANNEER WEL KWIJTSCHELDING
U komt voor kwijtschelding in aanmerking als uw betalingscapaciteit niet toereikend is. Om uw betalingscapaciteit
te bepalen, worden de volgende regels
gehanteerd.
1. Vermogen
Eerst wordt gekeken of u over vermogen beschikt. Heeft u vermogen, dan
wordt ervan uitgegaan dat u de lokale
belastingen kunt betalen. U krijgt dan
geen kwijtschelding. Wat onder vermogen wordt verstaan leest u onder het
kopje Wanneer geen kwijtschelding.
2. Netto-besteedbaar inkomen
Vervolgens wordt berekend wat uw
netto-besteedbaar inkomen is.
Bent u alleenstaand, dan wordt rekening gehouden met het netto-besteedbaar inkomen van u alleen.

AANVRAGEN VAN KWIJTSCHELDING
Alleen voor de volgende belastingen
kunt u een verzoek voor kwijtschelding
indienen.
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing

•
• OZB
• Hondenbelasting
•

De rioolheffing wordt in opdracht van
de gemeente door Oasen geïnd. Dat
gebeurt samen met de inning van uw
waterverbruikrekening.
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Let op! U bent ook alleenstaand als uw
inwonende kinderen 18 jaar of ouder zijn!
Bij echtparen of samenwonenden worden de inkomens bij elkaar opgeteld.
Het inkomen van inwonende (volwassen) kinderen wordt niet meegeteld. Het
netto-besteedbaar inkomen is niet alleen
afhankelijk van uw inkomen maar ook
van bepaalde uitgaven die u moet doen
om in uw levensonderhoud te voorzien.
Voor studenten gelden afwijkende
normen.

3. Normbedragen
Daarna wordt gekeken welk bedrag iemand in uw situatie nodig heeft voor de
noodzakelijke kosten van het bestaan.
Daarvoor gelden wettelijke normen die
twee maal per jaar door het Rijk worden
vastgesteld. Welk normbedrag voor u of
uw echtgenoot c.q. partner geldt, vindt
u op het aanvraagformulier.
4. W
 at is er veranderd op
1 januari 2018?
Vanaf 1 januari 2018 wordt er bij de berekening van de kwijtschelding rekening
gehouden met eventuele kostendelers.
Behalve naar uw inkomen en vermogen
kijken we ook naar uw woonsituatie.
Wonen nog andere mensen van 21
jaar of ouder bij u in huis? Dan kunnen
zij meebetalen in de kosten van uw
huishouden. Deze mensen noemen
we ‘kostendeler’. Hoe meer kostendelers op uw adres wonen, hoe lager uw
kwijtscheldingsnorm. Dit kan inhouden
dat daardoor uw inkomen boven de
kwijtscheldingsnorm uitkomt en u geen
kwijtschelding krijgt!
De kwijtscheldingsnorm is het maximale
bedrag aan inkomen dat gehanteerd
wordt voor de berekening van de kwijtschelding.
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U woont in huis met één of meer
kostendelers
Woont u alleen dan hanteren wij de
kwijtscheldingsnorm voor een alleenstaande. Woont u met uw partner,
en verder met niemand anders? Dan
hanteren wij de kwijtscheldingsnorm
voor gehuwden en samenwonenden.
Maar woont er nog iemand van 21 jaar
of ouder bij u in huis? Dan gaat uw
kwijtscheldingsnorm omlaag.

huur. Met uw kind, kleinkind, vader,
moeder, broer of zus kunt u geen
commerciële relatie hebben. Met
bijvoorbeeld een neef, nicht, oom of
tante kunt u wel een commerciële
relatie hebben.

die een opleiding volgen
• sdietudenten
recht kan geven op studiefinancie-

•

ring of tegemoetkoming studiekosten;
studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

Wie zijn kostendeler?

edereen ouder dan 21 jaar kan
• Ikostendeler
zijn, dus ook uw kind,

•
•

vader of moeder.
Het maakt niet uit of deze persoon
ook echt meebetaalt aan de kosten
in het huishouden.
Alleen uw inkomen (en dat van uw
eventuele partner) telt mee voor de
berekening van uw betalingscapaciteit voor de kwijtschelding. Wij
kijken niet naar het inkomen van de
kostendeler(s)

Niet alle huisgenoten tellen mee
voor de kostendelersnorm.
Uitgezonderd zijn:
jongeren tot 21 jaar;
kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen); U moet
deze relatie wel kunnen bewijzen
met een schriftelijke overeenkomst
en bewijzen van overmaking van de

•
•

5. Betalingscapaciteit
Ten slotte wordt uw netto-besteedbaar
inkomen vergeleken met het normbedrag
om te kunnen vaststellen wat uw betalingscapaciteit is. Uw betalingscapaciteit
is het netto-besteedbaar inkomen verminderd met het normbedrag.
Is de uitkomst negatief, dan komt u in
aanmerking voor volledige kwijtschelding.
Is de uitkomst positief, dan wordt gedeeltelijk of geen kwijtschelding verleend.
Voor de betaling van de gemeentelijke
belastingen eist de gemeente 80 procent
van uw betalingscapaciteit op jaarbasis
op. Dat wil zeggen dat u deze 80 procent
zelf moet bijdragen aan uw lokale lasten.

U wordt vriendelijk verzocht uw
aanvraag voor kwijtschelding zo
snel mogelijk na ontvangst van
de aanslag in te dienen. Bij voorkeur binnen drie maanden.
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WANNEER GEEN KWIJTSCHELDING
Betalingscapaciteit
U krijgt geen kwijtschelding als u over
voldoende betalingscapaciteit en/of
vermogen beschikt.
Vermogen
Onder vermogen wordt onder meer
verstaan:
De overwaarde van een eigen
woning. Dit is de woz-waarde minus
de hypotheekschuld
Bank- of girosaldi (voor zover
deze de kosten van bestaan te
boven gaan)
Een stuk grond
Een tweede woning
Een caravan, een boot
Effecten, spaarbrieven,
levensverzekeringen
Vorderingen
Auto met een waarde van meer dan
€ 2.269,=. Tenzij u de auto nodig
heeft door een handicap
u dient dan wel in het bezit te zijn
van een gehandicaptenparkeerkaart
2 Auto’s of meer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een uitvaartvoorziening, mits vastgelegd in een verzekeringsvorm, wordt
vrijgelaten en niet opgeteld bij het
vermogen. Als u vóór 1 januari 2000 de
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, geldt
een vermogensvrijstelling van
€ 2.269,00 voor alleenstaanden
en € 4.538,00 voor echtparen
Variabel inkomen
Wanneer uw inkomen sterk varieert of
wanneer uw financiële situatie op korte
termijn wijzigt, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding.
Eigen bedrijf
Bent u ZZP-er of heeft u een eigen bedrijf, dan komt u niet in aanmerking voor
kwijtschelding.
Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u binnen 10 dagen
na dagtekening van de beslissing
een beroepschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp.
Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Volledig verzoek
Het verzoek om kwijtschelding wordt pas in behandeling genomen als
het formulier volledig is ingevuld en alle gevraagde bewijsstukken zijn
bijgevoegd.
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AANVRAAG KWIJTSCHELDING
Formulier
Als u denkt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking te
komen, dan kunt u een kwijtscheldings
verzoek indienen. Daarvoor is een
aanvraagformulier kwijtschelding
beschikbaar. U kunt dit formulier ophalen, aanvragen of downloaden via de
website leiderdorp.nl In het aanvraagformulier staan de geldende normbedragen vermeld.
Een verzoek om kwijtschelding kunt u
pas indienen nadat u een aanslag heeft
ontvangen. U hoeft voor de rioolheffing
geen afzonderlijk verzoek in te dienen.
Dat kan op één formulier. De rioolheffing
wordt door de waterleidingmaatschappij
Oasen ingehouden. De jaarafrekening
van uw waterverbruik ontvangt u in
april/mei. Dit geldt niet voor woningen
waar het waterverbruik in de huur wordt
verrekend!

Geautomatiseerde kwijtschelding
Wilt u in aanmerking komen voor
geautomatiseerde kwijtschelding voor
2018 dan dient u toestemming te verlenen aan de invorderingsambtenaar
van de gemeente Leiderdorp om alle
relevante gegevens te controleren of
op te vragen bij de Sociale Dienst, de
Belastingdienst, UWV en de RDW. Dit
kunt u doen door uw handtekening te
zetten in het speciale deel op de laatste
pagina van het aanvraagformulier.
Automatische kwijtscheldingsverzoek
is uitsluitend mogelijk indien u vóór
1 november kwijtscheldingsverzoek
heeft aangevraagd. Op grond van alle
beschikbare gegevens neemt de invorderingsambtenaar een beslissing op het
verzoek om kwijtschelding. Deze deelt u
de beslissing mee door middel van een
beschikking.

Uitstel van betaling
Zodra het kwijtscheldingsverzoek volledig is ingediend, stopt de gemeente
de invordering van de belastingen tot
het moment dat er over het verzoek is
beslist.

INFORMATIE
Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze folder
nog vragen, dan kunt u op werkdagen
(met uitzondering van de vrijdag) van
9.00 tot 10.00 uur bellen met de afdeling Gemeentewinkel op telefoonnummer (071) 54 58 500. U kunt ook een
afspraak maken via www.leiderdorp.nl

Heeft u hulp nodig?
De hele maand maart is er een
speciaal inloopspreekuur op
de woensdagen. Tijdens dit
spreekuur (van 13.00 tot 16.00
uur) helpen medewerkers u met
het invullen van het aanvraagformulier. U kunt ook een afspraak
maken via www.leiderdorp.nl
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de beknopte informatie uit de folder
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GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
2351 DZ LEIDERDORP
POSTBUS 35
2350 AA LEIDERDORP
071 54 58 500
INFO@LEIDERDORP.NL
WWW.LEIDERDORP.NL
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