Meest gestelde vragen
De tekst voor de meest gestelde vragen heb ik al uitgewerkt. Dit heb ik ook al naar het Engels
vertaald. Ik ben natuurlijk geen ‘native speaker’, maar kan me best aardig redden met de Engelse taal.
Er zal hier en daar nog vast wel iets op aan te merken zijn, maar ik denk dat de tekst ook in deze staat
al veel vragen kan voorkomen en zowel de mensen aan de front- als de backoffice een hoop telefoon
kan schelen.
Teksten met betrekking tot veel gestelde vragen (Nederlandstalig)
Kwijtschelding van de gemeentelijke belasting
Wanneer u een laag inkomen heeft en over weinig tot geen spaargeld beschikt, dan kan het zijn dat u
in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Op deze pagina kunt u
vinden aan welke eisen u moet voldoen.
-

Welke belastingsoorten kunnen er worden kwijtgescholden?
U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen wanneer u voor de onderstaande
belastingsoorten wordt aangeslagen:
- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing;
- Hondenbelasting;
- Legeskosten voor het aanschaffen van een ID-kaart
Er kan geen kwijtschelding worden verleend voor onroerendezaakbelasting (OZB),
toeristenbelasting, parkeerbelasting, grafrechten en hondenbelasting (in het geval van 2 of
meer honden).

-

Ik heb mijn gemeentelijke belastingen al betaald. Kan ik toch nog kwijtschelding
aanvragen?
Dat kan, mits de laatste betaling niet langer dan 3 maanden geleden op de aanslag is gedaan.
Als u een verzoek om kwijtschelding na die tijd indient kan het niet meer in behandeling
worden genomen.

-

Moet ik de gemeente Wageningen inzicht geven in de bankrekeningen van mijzelf en
die van mijn partner?
Ja. Er wordt op basis van de gegevens van u en uw partner een verzamelinkomen bepaald. Als
er meerdere mensen op het adres een aanslag gemeentelijke belastingen hebben ontvangen
moet elke ontvanger van de aanslag apart een verzoek indienen.

-

Ik heb een betalingsregeling met de gemeente Wageningen afgesproken. Betekent
dit dat ik nu geen kwijtschelding meer kan aanvragen?
Nee. U kunt nog steeds kwijtschelding aanvragen voor de aanslag waar de regeling voor is
getroffen.

-

Tot voorkort werd mijn aanslag gemeentelijke belastingen automatisch
kwijtgescholden. Dit keer niet. Kan ik desondanks nog een verzoek om
kwijtschelding indienen?
Ja, dat kan. Het niet automatisch toekennen van kwijtschelding betekent niet direct dat u geen
recht heeft op kwijtschelding. Het betekent alleen dat niet alle benodigde gegevens via het
Inlichtingenbureau konden worden verkregen en dat u zelf kwijtschelding aan moet vragen.

-

Aan welke eisen moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding
van de gemeentelijke belastingen?

In de onderstaande tekst staat aangegeven waar u aan moet voldoen om in aanmerking te
komen voor kwijtschelding.
1. U heeft inkomen op bijstandsniveau
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de bedragen in de onderstaande tabel. Hier
vallen alle inkomstenbronnen onder zoals bijvoorbeeld salaris, stagevergoeding,
inkomsten uit (kamer)verhuur en inkomsten uit eigen onderneming.
Daarnaast moet u de gemeente ook informeren over de inkomsten van uw partner en
andere inwoners die onderdeel uitmaken van de financiële huishouding.
Welk normbedrag er voor u geldt hangt af van uw persoonlijke situatie. Woont u alleen
of heeft u een partner en kinderen? Aan de hand van de onderstaande gegevens krijg u
een indicatie van welk normbedrag er op u van toepassing is.

Normbedragen kwijtschelding 2018
Woonsituatie

Kosten van bestaan

Partners

€ 1.417,32

Partners, beide AOW-gerechtigd

€ 1.546,84

Partners, waarvan er één AOW-gerechtigd is

€ 1.536,14

Alleenstaande (ouder)

€ 992,12

Alleenstaande ouder, AOW-gerechtigd

€ 1.126,18

2. U heeft weinig tot geen geld op uw bankrekening(en)
Het saldo op uw bank –en / of spaarrekening(en) mag niet hoger zijn dan de kosten
van bestaan welke voor u van toepassing zijn.
3. U heeft geen vermogen
Als u over vermogen beschikt zoals bijvoorbeeld aandelen, opties, een caravan,
vakantiewoning, een eigen woning waarvan de waarde hoger is dan de
verschuldigde hypotheek of een gemotoriseerd voertuig met een dagwaarde hoger dan
€ 2.269,00 bij verkoop, welke niet onmisbaar is vanwege werk, een handicap of
vanwege ziekte, dan komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen.
In sommige gevallen kan het zijn dat er aan aanvullende eisen moet worden voldaan
voordat er u in aanmerking komt voor kwijtschelding, zoals bijvoorbeeld wanneer u als
zelfstandig ondernemer werkzaam bent. In dat geval zullen u en / of uw partner
Bijzondere Bijstandsverlening voor Zelfstandigen (BBZ) moeten ontvangen.
Daarnaast moet u als natuurlijk persoon uw bedrijf voeren. Ook is het belangrijk om te
weten dat u alleen voor gemeentelijke belastingen welke aan u persoonlijk zijn
opgelegd kwijtschelding kunt vragen. Aanslagen op naam van de ondernemen worden
niet kwijtgescholden.

Frequently asked questions concerning exemption from municipal taxes (Engelstalig)
-

Exemption from municipal taxes
If you have a low income and few assets, you can apply for exemption. Please read the
requirements carefully.

-

Which taxes can be exempted?
You can apply for exemption from the following taxes listed on your combined municipal tax
assessment:
- Waste charges (afvalstoffenheffing)
- Sewage charge (rioolheffing)
- Dog tax (hondenbelasting)
- Fees for purchasing an I.D. card (legeskosten voor de aanschaf van een ID-bewijs)
Exemptions are not possible for property tax (onroerendezaakbelasting, OZB) tourist tax
(toeristenbelasting), parking tax (parkeerbelasting) cemetery arrangements (grafrechten) or
dog tax (hondenbelasting) when you own more than one dog.

-

Who can apply for a tax exemption?
If your income is at or below social support level and you have little or no savings, assets, or
valuables, then you might be able to get an exemption from municipal taxes.

-

I have already paid the tax assessment for my municipal taxes. Can I still apply for
exemption?
You can if your (last) payment was done less than three months ago. If you paid your tax
assessment more than three months ago, you can no longer apply for an exemption.

-

Do I need inform the municipality of Wageningen about bank accounts and income of
my partner too?
Yes, you do. The combined income and assets of your entire household will be taken into
consideration. If multiple people at your address have received a tax assessment, then each
person must apply for exemption separately.

-

I have a payment arrangement with the municipality of Wageningen. Does this mean
that I cannot apply for exemption anymore?
No, it doesn’t. You can still apply for an exemption even if you already have a payment
arrangement.

-

Until recently my taxes were automatically exempted, but now I received a tax
assessment for my municipal taxes. Is it still possible to apply for exemption?
Yes, it is. If you no longer receive an automatic exemption despite having received one in the
past, it means you must apply again. You can apply for exemption from taxes listed on your
combined tax assessment.

-

What requirements do I have to meet in order to be eligible for exemption of the
municipal taxes?
Please read the requirements carefully to find out if you can get a tax exemption and, if so,
what you need to do. You can apply for exemption if you meet all of the following
requirements:
1. Your income is at or near support level
Your income cannot be higher than the social welfare benefits norm. This includes all

sources of income: wages, internship pay, rental income, maintenance payments,
benefits, earnings from self-employment, etc. We will not only take your own income
into account, but we will also need to know that of your partner and everyone else
living with you who is part of your joint financial household.
Which income threshold applies to you depends on your living situation. Do you live
alone, or do you have a partner and / or children? You can use the table below to
determine which threshold applies to your situation.

Social welfare benefits norm 2018
Living situation

Net monthly income

Couples

€ 1.417,32

Couples – both partners aged 65 or older

€ 1.546,84

Couples – one partner aged 65 or older

€ 1.536,14

Singles / single parent

€ 992,12

Singles / single parent aged 65 or older

€ 1.126,18

2. You have very little money in your bank account(s)
Your bank account(s) (current and / or savings account(s)) must not exceed
the social welfare benefits norm that applies to your personal situation.
3. You do not have any valuable assets
If you own any valuable assets, such as for example shares, options, annuity policies, a
caravan, holiday home or a motor vehicle worth more than € 2,269,00 (current market
value) that you do not need for your job, because of a disability or on account of
illness, then you are not eligible for exemption of the municipal taxes.
In some cases, there may be additional requirements that you must meet in order to
qualify for exemption, for instance when you are self-employed. In that case you
and / or your partner must receive benefits under the Decree on Assistance to the SelfEmployed (Besluit bijstandverlening zelfstandigen, or BBZ).
You and/or your partner cannot own a private limited company (B.V.) or other similar
legal entity. Furthermore you should know that you can only apply for exemption from
your personal taxes, not those assigned to your company.

