
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 

 

Deze informatie is voor inwoners van de gemeente Kampen die in aanmerking denken te komen voor 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding kunt u aanvragen voor: 

 afvalstoffenheffing (vastrecht en ledigingen (ondergrondse) container) 

 rioolheffing 

 

Elk jaar wordt bepaald voor welk bedrag u maximaal kwijtschelding kunt ontvangen. Dit bedrag is (naast het 

vastrecht) voor alleenstaanden € 26,60 (14 vuilniszakken) en voor echtparen/alleenstaande ouders € 39,90 

(21 vuilniszakken). Heeft u meer afval aangeboden dan moet u dat zelf betalen. 

 

Kwijtschelding is niet mogelijk voor stichtingen, verenigingen, ondernemers en inwoners die een zelfstandig 

beroep uitoefenen (bijvoorbeeld zzp-ers). Dit geldt ook voor de privé belastingen. 

 

Hulp bij het invullen van uw verzoekformulier 

Financiën op Koers kan u helpen bij het aanvragen van kwijtschelding.  

Meer informatie: www.financienopkoers.nl, telefoon: (038) 333 59 24. 

Inloopspreekuur Financiën op Koers: 

Maandag:  13.00 – 15.00 uur Gildestraat 1 Kampen 

Dinsdag:    09.30 – 11.30 uur Erfgenamenstraat 1 C IJsselmuiden 

Woensdag:  09.30 – 11.30 uur stadhuis gemeente Kampen 

 

 

Aanvragen 

Kwijtschelding kunt u digitaal aanvragen. Kijk hiervoor op belasting.kampen.nl  

U moet hier inloggen met de Digi-D van degene op wiens naam de aanslagen staan. 

 

Liever op papier? Kwijtschelding kunt u ook aanvragen met een verzoekformulier kwijtschelding. Dit 

formulier kunt u afhalen bij het Klant Contact Centrum (telefoonnummer 14 038) of downloaden op 

www.kampen.nl/kwijtschelding-belastingen-en-heffingen.  
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U kunt uw kwijtscheldingsverzoek afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. Wilt u uw 

kwijtscheldingsverzoek in een envelop doen zodat uw verzoekformulier en de stukken bij elkaar 

blijven? U kunt uw verzoek en bijlagen ook scannen en e-mailen naar kwijtschelding@kampen.nl. 

 

Let op 

Wilt u kwijtschelding aanvragen voor de aanslag(en) die u al heeft betaald? Dit is alleen mogelijk binnen 

drie maanden na de (laatste) betaling van deze aanslag(en). Dit geldt ook als u in termijnen of via 

automatische incasso betaalt. Voor bedragen die meer dan drie maanden voor het indienen van uw 

verzoek tot kwijtschelding zijn betaald is geen kwijtschelding mogelijk. Vraag kwijtschelding daarom altijd zo 

snel mogelijk aan.  

 

Als u uw verzoek om kwijtschelding indient na dagtekening van de aanmaning (en het dwangbevel), dan 

zijn de invorderingskosten mogelijk voor uw eigen rekening.  

 

 

Beoordeling kwijtscheldingsverzoek 

Na ontvangst van uw kwijtscheldingsverzoek controleren wij eerst of het verzoek volledig is en of deze is 

ondertekend. Zijn niet alle gevraagde documenten bijgevoegd of zijn de gegevens onduidelijk? Wij vragen u 

dan om ontbrekende documenten aan te leveren. 

 

Er wordt niet alleen naar uw inkomen gekeken. Ook bijvoorbeeld uw vermogen en aflossing op 

belastingschulden spelen een rol bij de beoordeling van uw kwijtscheldingsverzoek. 

 

De landelijke overheid heeft regels opgesteld voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De 

gemeente moet deze regels toepassen bij de beoordeling van een verzoek. Of u in aanmerking komt voor 

gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, hangt af van uw financiële situatie. U komt niet in aanmerking voor 

kwijtschelding als u beschikt over voldoende betalingscapaciteit uit inkomen of vermogen. 
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Uitstel van betaling 

Heeft u kwijtschelding aangevraagd en is uw verzoek compleet? U ontvangt dan binnen tien werkdagen 

een ontvangstbevestiging. Hierin staat informatie over de verdere afhandeling van uw 

kwijtscheldingsverzoek. De belastingaanslag(en) waarvoor u kwijtschelding heeft aangevraagd hoeft u dan 

nog niet te betalen. Heeft u een machtiging afgegeven voor automatische incasso, dan lopen de 

maandelijkse incasso’s wel door. 

 

Beslissing 

Op grond van alle beschikbare gegevens nemen wij een besluit over uw verzoek om kwijtschelding. 

Eventueel vragen wij om aanvullende gegevens. U ontvangt een brief met de beslissing (beschikking). 

Krijgt u kwijtschelding, dan staat in de beschikking of het om een deel of om het gehele bedrag gaat. Heeft 

u al betaald? Het teveel betaalde bedrag wordt dan teruggestort of verrekend met nog openstaande 

aanslagen. Wordt uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen, dan moet u het openstaand bedrag binnen 14 

dagen betalen. 

 

Beroepschrift 

Staat in de beschikking dat uw verzoek om kwijtschelding is afgewezen, dan wordt aangegeven waarom uw 

verzoek is afgewezen. Bent u het niet eens met de beschikking? U kunt dan binnen tien dagen na de 

verzenddatum van het besluit een beroepschrift indienen. Hoe u dit kunt doen, staat in de beschikking. 

 

Kwijtschelding waterschapsheffingen 

Voor de aanslag van GBLT (zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en/of ingezetenenheffing) kunt u bij 

de gemeente Kampen geen kwijtschelding aanvragen. Hiervoor kunt u bij GBLT kwijtschelding aanvragen.  

 

Informatie 

Algemene informatie over gemeentelijke belastingen staat op www.kampen.nl/belastingen. Voor informatie 

over kwijtschelding kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur (telefonisch of per email) terecht bij 

Belasting en Inning, e-mail: kwijtschelding@kampen.nl, telefoonnummer: 14038. 

  



 4 

Vermogen 

U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als u meer vermogen heeft dan is toegestaan. Vermogen is 

bijvoorbeeld de overwaarde op uw woning (WOZ-waarde van uw woning verminderd met uw 

hypotheekschuld), een motorvoertuig, beleggingen, waarde van cryptomunten, waarde van 

levensverzekeringen en banktegoeden. 

 

Een deel van het vermogen is vrijgesteld: 

 Het totaal van uw banksaldo en de waarde van uw beleggingen op het moment dat u kwijtschelding 

aanvraagt zijn voor een bepaald bedrag vrijgesteld. Dat bedrag is gelijk aan het voor u geldende 

normbedrag + een maand netto woonlasten + een maand netto premie ziektekostenverzekering + 

(wanneer van toepassing) een maand kind gebonden budget. 

 De opgebouwde waarde van uw uitvaartvoorziening is volledig vrijgesteld als deze is vastgelegd in een 

geblokkeerde verzekering die alleen vrijvalt bij overlijden. 

 Voor studenten is het vermogen dat lager is dan 2x het maandbedrag studielening vrijgesteld. 

 Voor personen die vóór 1 januari 1935 zijn geboren geldt een extra vrijstelling van € 3.350,00 per 

persoon. 

 Uw motorvoertuig is vrijgesteld als de waarde lager is dan € 3.350,00 op het moment dat u 

kwijtschelding aanvraagt. Een motorvoertuig dat nodig is voor werk of vanwege ziekte of invaliditeit is 

ook vrijgesteld. U moet dit aantonen met een werkgeversverklaring of verklaring van een onafhankelijke 

arts/gehandicaptenparkeerkaart. Bezit u meerdere motorvoertuigen? U ontvangt dan geen 

kwijtschelding. Om kwijtschelding te ontvangen, mag u 1 motorvoertuig bezitten. De waarde van het 

tweede motorvoertuig kunt u gebruiken om de aanslagen te betalen. 

 Een extra verhoging voor alleenstaanden van € 1.500,00, alleenstaande ouders van € 1.800,00 en voor 

gehuwden/samenwonenden van € 2.000,00 . 
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Inkomen 

Om uw betalingscapaciteit te kunnen berekenen zijn door de landelijke overheid normbedragen 

vastgesteld. De normbedragen geven aan welk bedrag nodig is voor de noodzakelijke kosten van bestaan. 

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw gezinssituatie. 

 

Zijn er geen kostendelers, dan gelden de volgende normen 

Echtgenoten  beiden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.708,08 

één echtgenoot op dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.934,44 

beiden op de pensioengerechtigde leeftijd € 1.939,44 

Alleenstaande of 

alleenstaande ouder 

jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.195,66 

op de pensioengerechtigde leeftijd € 1.421,25 

 
 

 

Normbedrag minimale woonlasten en normpremie ziektekosten 

De normpremie ziektekosten is het bedrag aan ziektekostenpremie dat u zelf moet betalen. Het 

normbedrag minimale woonlasten is de huur die huurders zelf moeten betalen. Deze bedragen zijn wettelijk 

vastgesteld. 

 

Normbedrag 

minimale 

woonlasten 

één- of meerpersoonshuishouden (jonger dan PGL) € 225,54 

eenpersoonshuishouden (ouder dan PGL) € 223,72 

meerpersoonshuishouden (ouder dan PGL) € 221,91 

 maximale rekenhuur € 808,06 

Normpremie 

ziektekosten 

alleenstaande of alleenstaande ouder € 3,00 

echtgenoten € 50,00 
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Kostendelersnorm 

De kwijtscheldingsnorm wordt berekend aan de hand van het aantal volwassenen vanaf 21 jaar (met 

uitzondering van studenten) die een woning delen. Deze kostendelersnorm houdt rekening met de 

voordelen van het delen van de kosten binnen één huishouden. De hoogte van het inkomen van de 

kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is daarbij niet belangrijk. Voor het berekenen 

van de hoogte van uw inkomen en vermogen telt alleen het inkomen en vermogen van u en uw partner. 

 

In het volgende overzicht staat de kostendelersnorm per persoon.  

(PGL is de pensioengerechtigde leeftijd / de leeftijd waarop u AOW ontvangt) 

A (Aantal 

kosten-

delers) 

Basis 
A x 

30% 

Totaal 

% 

Norm 

niet-PGL 

Per 

persoon 

niet-PGL 

Norm 

PGL 

Art 16 

lid 3 per 

PGL 

Per 

persoon 

PGL 

2 40% 60% 100% € 1.708,08 € 854,04 € 1.929,44 € 5,00 € 969,72 

3 40% 90% 130% € 1.708,08 € 740,17 € 1.929,44 € 5,00 € 841,09 

4 40% 120% 160% € 1.708,08 € 683,23 € 1.929,44 € 5,00 € 776,78 

5 40% 150% 190% € 1.708,08 € 649,07 € 1.929,44 € 5,00 € 738,19 

 

Bij een echtpaar wordt dit bedrag verdubbeld. 

 

Netto woonlasten bij kostendelers 

Bij kostendelers worden de netto woonlasten (huur verminderd met de huurtoeslag en de normhuur) 

verdeeld over het aantal kostendelers. Bij een echtpaar wordt deze uitkomst verdubbeld. 
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Aflossing op schulden 

Alleen maandelijkse aflossingen op belastingschulden worden meegenomen in de berekening. Ook 

toeslagen die u moet terugbetalen, worden gezien als belastingschulden. Overige schulden worden in de 

berekening niet als uitgave meegenomen. 

 

Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen 

Bij deze uitgaven worden de netto uitgaven meegenomen. Dat wil zeggen het maximaal mogelijke 

kindgebonden budget verminderd met het ontvangen kindgebonden budget. 

 

Voorbeelden berekening betalingscapaciteit 

Op de volgende bladzijden vindt u voorbeelden van de berekening van de betalingscapaciteit: de eerste 

berekening is van een alleenstaande, de tweede is van een alleenstaande waarbij de kostendelersnorm 

van toepassing is.  
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Voorbeeld 1: alleenstaande 

 saldo Bankrekening : € 155,90  

saldo Spaarrekening : € 200,00  

saldo Beleggingen of cryptomunten : € 0,00  

Totaal (spaar) tegoeden :  € 1076,65 

meerwaarde auto : € 0,00  

totaal overwaarde woning / overige bezittingen : € 0,00  

Totaal vermogen :  € 1076,65 

  
Toegestaan vermogen: 

normbedrag (zie tabel normbedragen) : € 1.195,66  

Aanspraak kindgebonden budget  € 0,00  

netto woonlasten en premie ziektekosten : € 195,18  

Totaal toegestaan vermogen :  € 1.000,48 

Overschrijding vermogensgrens :  € 0,00 

Inkomsten per 

maand 

netto inkomen (loon, uitkering) : € 950,60  

vakantiegeld : € 66,54  

voorlopige teruggaaf / Heffingskortingen : € 0,00  

pensioen : € 0,00  

Eindejaarsuitkering / bonus : € 0,00  

ontvangen alimentatie : € 0,00  

overige inkomsten / studiefinanciering : € 0,00  

Totaal inkomsten :  € 1.017,14 

  
maand rekenhuur / rente  € 391,88  

 huurtoeslag : -€ 0,00  

 normbedrag minimale woonlasten : - € 225,54  

 netto woonlasten (gemaximaliseerd) :  € 166,34 

 betaling op belastingschulden  :  € 0,00 

 Premie ziektekostenverzekering : € 185,84  

 Zorgtoeslag : - € 154,00  

 Wettelijke normpremie : - € 3,00  

 Netto ziektekostenpremie   € 28,84 

 Aanspraak kindgebonden budget : € 0,00  

 Ontvangen kindgebonden budget : - € 0,00  

 Netto uitgaven levensonderhoud van kinderen :  € 0,00 

 Betaalde alimentatie :  € 0,00 

 Totaal uitgaven :  € 189,04 

  
Betalings-

capaciteit 

Totaal inkomsten : € 1.017,14  

Totaal uitgaven : - € 195,18  

Netto-besteedbaar inkomen : € 821,96  

Normbedrag kwijtschelding : - € 1.195,66  

Betalingscapaciteit1 : € 0,00 € 0,00 

 
 
1 op jaarbasis opeisbaar: maandbedrag x 12 x 80% 



Voorbeeld 2: alleenstaande met een inwonend kind ouder dan 21 jaar: 

 saldo Bankrekening : € 155,90  

saldo Spaarrekening : € 200,00  

saldo Beleggingen of cryptomunten : € 0,00  

Totaal (spaar) tegoeden :  € 1.076,65 
meerwaarde auto : € 0,00  

totaal overwaarde woning / overige bezittingen : € 0,00  

Totaal vermogen :  € 1.076,65 
  

Toegestaan vermogen: 

Normbedrag: 2 kostendelers  : € 854,04  

netto woonlasten aanvrager en premie ziektekosten : € 112,01   

Totaal toegestaan vermogen :  € 966,05  

extra vermogensvrijstelling (geboren voor  1-1-1935) :   
Overschrijding vermogensgrens :  € 110,60  

Inkomsten per 

maand 

netto inkomen (loon, uitkering) : € 950,60  

vakantiegeld : € 66,54  

voorlopige teruggaaf / Heffingskortingen : € 0,00  

pensioen : € 0,00  

Eindejaarsuitkering / bonus : € 0,00  

ontvangen alimentatie : € 0,00  

overige inkomsten / studiefinanciering : € 0,00  

Totaal inkomsten :  € 1.017,14 
  

maand rekenhuur / rente : € 391,88  

 huurtoeslag : - € 0,00  

 normbedrag minimale woonlasten : - 225,54  

 netto woonlasten  : € 166,34  

 netto woonlasten per kostendeler / aanvrager : € 83,17 € 83,17 
 betaling op belastingschulden  :  € 0,00 

 Premie ziektekostenverzekering : € 185,84  

 Zorgtoeslag : - € 154,00  

 Wettelijke normpremie : - € 3,00  

 Netto ziektekostenpremie   € 28,84 

 Aanspraak kindgebonden budget : € 0,00  

 Ontvangen kindgebonden budget : - € 0,00  

 Netto uitgaven levensonderhoud van kinderen : € 0,00 € 0,00 

 Betaalde alimentatie :  € 0,00 

 Totaal uitgaven :  € 112,01 

  
Betalings-

capaciteit 

Totaal inkomsten : € 1.017,14  

Totaal uitgaven : - € 112,01  

Netto-besteedbaar inkomen : € 905,13  

Normbedrag kwijtschelding : - € 854,04  

Betalingscapaciteit2 : € 51,09 € 490,46 

 
 
2 op jaarbasis opeisbaar: maandbedrag x 12 x 80% 
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Berekening inkomen studenten (zonder neveninkomsten) 

Ontvangt u alleen studiefinanciering? Uw inkomen is dan vastgesteld op basis van een forfaitair bedrag. Dit 

bedrag wordt als volgt berekend: 

 

Schema HBO, geen neveninkomsten uitwonend uitwonend  

 tot 1-9-2023 Vanaf 1-9-2023  

basisbeurs € 320,90 € 320,90  

maximaal aanvullende beurs € 307,30 € 307,30 + 

maximale basislening € 329,67 € 329,67 + 

normbudget voor levensonderhoud € 957,87 € 957,87 = 

fictief bedrag boeken en leermiddelen €   67,00 €   67,00 -/- 

Forfaitair bedrag inkomsten € 890,87 € 890,87 = 

 

 

 

Schema MBO, geen neveninkomsten uitwonend uitwonend  

 tot 1-8-2023 Vanaf 1-8-2023  

basisbeurs € 296,51 € 296,51  

maximaal aanvullende beurs 
€ 395,40 € 405,23 + 

maximale basislening € 197,93 € 197,93 
+ 

normbudget voor levensonderhoud € 889,54 € 899,67 
= 

fictief bedrag boeken en leermiddelen 
€ 60,00 € 60,00 

-/- 

onderwijsretributie € 103,25 € 113,08 
-/- 

Forfaitair bedrag inkomsten € 726,59 € 726,59 = 

 

 

De bedragen in de tabellen hoeven niet gelijk te zijn aan het bedrag dat u als student werkelijk ontvangt. 
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Berekening inkomen studenten (met neveninkomsten) 

Ontvangt u studiefinanciering en heeft u een bijbaan? In onderstaand voorbeeld kunt u zien welk inkomen 

wordt meegenomen bij de berekening. 

 

Voorbeeld HBO, uitwonend met neveninkomsten 

inkomsten per maand  bedrag  opmerkingen 

basisbeurs 
: € 320,90 

+ 

Bij samenwonende studenten DUO bij elkaar optellen 
aanvullende beurs 

: € 307,30 
+ 

lening : € 50,00 
+ 

salaris : € 394,20 
+ 

 vakantiegeld : € 24,50 
+ 

overig inkomen : € 0,00 
+ 

totaal : € 1.096,90 
= 

 

normbudget voor 

levensonderhoud : 
€ 957,87 

- 
Bij samenwonende studenten forfaitaire bedragen optellen 

daadwerkelijk ontvangen lening : € 50,00 
- 

 

subtotaal : 89,03 
 

 

forfaitair bedrag inkomen student : € 890,87 + 
Bij samenwonende studenten forfaitaire bedragen optellen 

Inkomen : € 979,90 
= 

 

 

 
Inkomensondersteuning en hulp bij schulden 

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U komt dan misschien ook in aanmerking voor 

inkomensondersteuning. Meer informatie: www.kampen.nl/zorg-en-ondersteuning. Voor hulp bij schulden 

kunt u ook ondersteuning krijgen. Meer informatie: www.kampen.nl/hulp-bij -schulden 

 

Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, kunnen wij niet garanderen dat de tekst volledig is. U 

kunt aan deze informatie daarom geen rechten ontlenen. 


