Normbedragen geautomatiseerde kwijtscheldingstoets 2012 t.b.v. belastingjaar 2013
Inkomsten (UWV)
Gezinssituatie

Kwijtschelding indien

1A (samenwonend/gehuwd)

Gemiddelde maandinkomsten lager dan € 1289

1B(samenwonend/gehuwd 65+)

Gemiddelde maandinkomen lager dan € 1412

2A (alleenstaande ouder met kind jonger dan 18)

Gemiddelde maandinkomsten lager dan € 1162

2B(alleenstaande ouder 65+ met kind jonger dan 18)

Gemiddelde maandinkomsten lager dan € 1278

3A (alleenstaande)

Gemiddelde maandinkomsten lager dan € 908

3B (alleenstaande 65+)

Gemiddelde maandinkomsten lager dan € 1026

Vermogen (Belastingdienst)
Gezinssituatie
Gehuwde/samenwonende

Aanvrager geboren

Partner geboren

vóór 01-01-1935

vóór 01-01-1935

Ja

Ja

Kwijtschelding indien:
Saldo < € 6150 én rente
< € 125

(1)
Nee

Saldo < € 3900 én rente
< € 80

Nee

Ja

Saldo < € 3900 én rente
< € 80

Nee

Saldo < € 1500 én rente
< € 30

Alleenstaande ouder (2)

Ja

N.v.t.

Nee

N.v.t.

Saldo < € 3700 én rente
< € 74
Saldo < € 1275 én rente
< € 26

Alleenstaande (3)

Ja

N.v.t.

Saldo < € 3400 én rente
< € 68

Nee

N.v.t.

Saldo < € 1125 én rente
< € 23

Vermogen uit voertuigbezit (RDW)
Leeftijdsdrempel automatische kwijtschelding

9 jaar

Aantaldrempel voertuigen

1

Meetmoment
De gegevens over voertuigbezit van de RDW zijn actueel. De inkomstengegevens uit de
polisadministratie van het UWV hebben betrekking op de situatie drie maanden voorafgaand aan het
moment dat het IB de rapportage verstrekt. De gegevens over vermogen van de Belastingdienst
hebben betrekking op de situatie op 31 december van het voorgaande belastingjaar.
Toelichting normen
De normering die het Inlichtingenbureau (IB) hanteert, is opgesteld door de expertgroep kwijtschelding
(bestaande uit gemeenten en waterschappen) en gevalideerd door de VNG en de Unie van
Waterschappen. De inkomensnormen zijn gebaseerd op de normen van de Wet werk en bijstand,

overeenkomstig de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Deze normen wijken niet af van de
reguliere kwijtscheldingsnormen. Nadere uitleg over de berekening van de normen volgt hieronder.
Berekening norm inkomen (UWV)
Gezinssamenstelling

Norm

Norm

Verhoging

KOB

Extra kosten

Norm

100%

exclusief

huur

65 +

zorgpremie

afgerond

WWB

5 % VT

1A (samenwonend/gehuwd)

1336,87

1270,03

18,64

1B(samenwonend/gehuwd 65+)

1413,13

1342,47

18,64

2A (alleenstaande ouder met kind

1203,18

1143,02

18,64

1291,99

1227,39

18,64

3A (alleenstaande)

935,81

889,02

18,64

3B (alleenstaande 65+)

1026,66

975,33

18,64

65 +
1289
37,58

13

1412
1162

jonger dan 18)
2B(alleenstaande ouder 65+ met

18,79

13

18,79

13

1278

kind jonger dan 18)
908
1026

Normstelling exclusief vakantietoeslag
Omdat het Inlichtingenbureau ter bepaling van het inkomen gegevens verkrijgt van het UWV over het
ontvangen inkomen van een huishouden in een bepaalde maand, en er in die maand geen
vakantiegeld is uitgekeerd, is de normstelling voor inkomen exclusief vakantietoeslag.
Normhuur
De inkomensnormen zijn voor alle gezinssituaties verhoogd met € 18,64, daar de belastingschuldigen
in beginsel recht hebben op de minimale aftrek van hun extra woonlasten van € 18,64. Deze aftrek
ontstaat omdat de normhuur die wij hanteren, met € 18,64 wordt verhoogd en dan de basishuur wordt.
Bij de huurtoeslag wordt gebruikgemaakt van deze basishuur, terwijl wij de normhuur hanteren.
Koopkrachttegemoetkoming (KOB) en extra ziektekosten 65-plussers
De norm voor de 65-plussers wordt vastgesteld volgens artikel 22 van de Wet werk en bijstand (zie
artikel 16 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990). De normbedragen zijn verhoogd met een
gedeelte van het bedrag aan Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) zoals
vermeld in genoemd artikel 16. Het niet betrekken van het gehele bedrag van de KOB in het
normbedrag heeft tot gevolg dat, ondanks de verhoging in verband met woonlasten, de gehuwde
AOW‟ers ten onrechte niet in aanmerking zouden komen voor kwijtschelding. Het merendeel van deze
ouderen heeft een hogere premie zorgverzekering dan de optelsom van zorgtoeslag en nominale
premie. Het is dus te rechtvaardigen om het normbedrag daarnaast ook nog met € 13,- te verhogen.
Wajong-uitkering
Blijkt tijdens de toetsing dat de aanvrager een volledige Wajonguitkering van het UWV ontvangt, dan
wordt de norm automatisch met € 58,- verhoogd. Personen die een Wajonguitkering ontvangen,
krijgen namelijk dit bedrag als extra inkomsten, vanwege hun handicap. Bij de berekening van het
recht op kwijtschelding moet dit daarom buiten beschouwing worden gelaten.
Vermogen (Belastingdienst)
Door de aanpassingen voor dit jaar zijn de vermogensbedragen aangepast. Zo ook de hieraan
gerelateerde renteontvangsten. Bij de berekening van de rente is een rentepercentage van 2%
gehanteerd.

Vermogen uit voertuigbezit (RDW)
Volgens de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 vormt een voertuig een belemmering voor
kwijtschelding indien het een waarde van meer dan 2269 euro vertegenwoordigt bij verkoop bij een
dealer. Gevonden voertuigen jonger dan de leeftijds- (9 jaar) en/of meer dan de aantaldrempel (1)
vormen daarom een belemmering voor automatische kwijtschelding. Daarnaast vormen voertuigen
van een bijzonder merk altijd een belemmering voor automatische kwijtschelding, ook als deze ouder
is dan 9 jaar. (Het gaat daarbij om de volgende merken: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti,
Cadillac, Corvette, Donkervoort, Ferrari, Hummer, Jaguar, Lamborghini,Land Rover, Lexus, Lotus,
Maserati, Maybach, Mercedes-Benz, Pagani, Porsche, Range Rover, Rolls Royce, Spyker.)
Brommers en invalidenvoertuigen worden buiten beschouwing gelaten.
Beleidsvrijheid gemeenten
Door de wet „Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een
keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene
Ouderdomswet‟ komen AOW‟ers in mindere mate in aanmerking voor kwijtschelding van de
gemeentelijke belastingen. Om ervoor te zorgen dat AOW‟ers dezelfde mate van kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen houden, hebben gemeenten sinds 1 januari 2012 de mogelijkheid de
kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder te baseren op de toepasselijke netto AOWbedragen in plaats van op de toepasselijke bijstandsnorm. Deze mogelijkheid is gegeven in de
ministeriële regeling “Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen”. De
AOW-bedragen worden ieder half jaar aangepast, waardoor de verschillen tussen de bijstandsnormen
en de AOW-normen groter worden.
De bedragen die dan gehanteerd kunnen worden zijn:
65 +

AOW-

KOB

Vakantiegeld

KOB

Verhoging

Verhoging

Norm

norm kws

-/-

-/-

+

huur +

zorgpremie+

afgerond

All.staande

1051,04

18,79

54,96

18,79

18,64

13

1028

Allst.

1328,87

18,79

70,66

18,79

18,64

13

1290

1458,95

37,58

78,51

37,58

18,64

13

1413

Ouder
Gehuwd

Het Inlichtingenbureau hanteert de norm volgens de Uitvoeringsregeling. Indien een gemeente of
waterschap wel rekening wil houden met de eerder genoemde mogelijkheid (besluit gemeenteraad
resp. algemeen bestuur) dan kan de gemeente of waterschap bovenstaande (hogere) norm hanteren
door hierop te filteren in de rapportages van het Inlichtingenbureau.

