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Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2018 

 

Normbedragen voor bestaanskosten 

Per 1 januari 2018 wijzigen de bijstandsnormen1. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor 

de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.  

 
 
Bij een kwijtscheldingsnorm van 

 
90% 

 
95% 

 
100%2 

 
is het bedrag van de kosten van bestaan (in euro) 

 
Echtgenoten 

 
beide partners ≥ 21 jaar tot AOW-

gerechtigde leeftijd 
1.276,00 1.347,00 1.417,32 

 
beide partners AOW-gerechtigd 

1.395,00 

(1.372,90 + 21,40) 

1.471,00 
(1.449,17 + 21,40) 

1.546,84 
(1.525,44 + 21,40) 

 
één partner AOW-gerechtigd en andere 

partner ≥ 21 jaar maar niet AOW-

gerechtigd 

1.384,00 
(1.372,90 + 10,70) 

1.460,00 
(1.449,17 + 10,70) 

1.536,14 
(1.525,44 + 10,70) 

 
Alleenstaande 

ouder 

≥ 21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd 893,00 943,00 992,12 

 
AOW-gerechtigd 

1.015,00 
(1.003,94 + 10,70) 

1.071,00 
(1.059,71 + 10,70) 

1.126,18 
(1.115,48 + 10,70) 

 
Alleenstaande 

 
≥ 21 jaar, maar niet AOW-gerechtigd 893,00 943,00 992,12 

 
AOW-gerechtigd 

1.015,00 
(1.003,94 + 10,70) 

1.071,00 
(1.059,71 + 10,70) 

1.126,18 
(1.115,48 + 10,70) 

 

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden de kosten 

van bestaan:  

- als de belastingschuldige en zijn echtgenoot de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt verhoogd 

met € 21,40 (16, lid 3, onderdeel a), 

- als de belastingschuldige of zijn echtgenoot de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt verhoogd 

met € 10,70 (16, lid 3, onderdeel b). 

 

De verhoging voor AOW-gerechtigden is in de bovenstaande normbedragen verwerkt. De verhoging 

voor AOW-gerechtigden is ten onrechte niet aangepast per 1 januari 2018. Artikel 16 lid 3 zal daarom 

alsnog, met terugwerkende kracht, (iets) worden aangepast.  

 

  

                                                      
1 Bron: normenbrief 1 januari 2018 - informatie voor gemeenten 
2 Overeenkomstig de rijksregeling zijn de bedragen bij 90% en 95% naar boven afgerond op hele 

euro’s. Deze afronding is ook toegestaan bij 100%. Voor gemeenten die een ander percentage 
hanteren, hebben wij hier echter het bedrag van de basisnorm vermeld. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/12/08/normenbrief-1-januari-2018
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Aangepaste normen bestaanskosten voor AOW-gerechtigden 

Gemeenten kunnen de kwijtscheldingsnormen voor AOW-gerechtigden verhogen tot 100% van de 

toepasselijke netto AOW-bedragen. De bandbreedte van de kwijtscheldingsnormen AOW-

gerechtigden is met ingang van 1 januari 2018 (inclusief de verhoging van een deel van de 

inkomensondersteuning AOW’ers 3): 

 

 Ondergrens Huidige bovengrens Nieuwe bovengrens 

 90% bijstandsnorm 

(afgerond) 
100% bijstandsnorm 100% netto AOW-bedrag 

Paar, beide partners 

AOW-gerechtigd 
1.395,00 (1.372,90 + 21,40) 1.546,84 (1.525,44 + 21,40) 1.595,08 (1.573,68 + 21,40) 

Paar, 1 partner AOW-

gerechtigd 
1.384,00 (1.372,90 + 10,70) 1.536,14 (1.525,44 + 10,70) 1.584,38 (1.573,68 + 10,70) 

Alleenstaande ouder 1.015,00 (1.003,94 + 10,70) 1.126,18 (1.115,48 + 10,70) 1.161,61 (1.150,91 + 10,70) 

Alleenstaande 1.015,00 (1.003,94 + 10,70) 1.126,18 (1.115,48 + 10,70) 1.161,61 (1.150,91 + 10,70) 

 

 

Vrij te laten inkomsten in de inkomenstoets 

Vrijgelaten worden: 

- inkomsten ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, de kinderopvangtoeslag en de 

tegemoetkomingen ingevolge de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

- de individuele inkomenstoeslag (artikel 36 Participatiewet); 

- de vergoeding voor de verzorging en opvoeding van een pleegkind in het kader van de Jeugdwet; 

- het kindgebonden budget, bedoeld in de Wet op het kindgebonden budget; 

- de huurtoeslag, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet op de huurtoeslag, de krachtens de 

Participatiewet ontvangen woonkostentoeslag en de zorgtoeslag, bedoeld in artikel 1, onderdeel 

e, van de Wet op de zorgtoeslag. 

 

Verder worden in de inkomenstoets vrijgelaten de volgende subsidies en premies bedoeld ter 

stimulering van arbeid. Het betreft: 

- de premie in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling (artikel 31, lid 2, 

onderdeel j, Participatiewet) en een daarmee naar aard, strekking en omvang 

overeenkomende premie: € 2.416 (was: € 2.404) per jaar; 

- de maximaal vrij te laten inkomsten uit arbeid (artikel 31, lid 2, onderdeel n, Participatiewet): 

€ 202 (was: € 201) per maand; 

- de inkomsten uit arbeid van een alleenstaande ouder of alleenstaande ouder met een of 

meer meerderjarige kinderen tot 12,5 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 

126,32 (was: € 125,67) per maand, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 

30 maanden, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, ingeval:  

1° hij de volledige zorg heeft voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar,  

2° de periode van zes aaneengesloten maanden, bedoeld in artikel 31, lid  2, onderdeel n, 

Participatiewet, is verstreken, en 

                                                      
3 De verhoging voor AOW-gerechtigden is ten onrechte niet aangepast per 1 januari 2018. Artikel 16 
lid 3 zal daarom alsnog, met terugwerkende kracht, aangepast worden.  
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3° dit volgens het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling (artikel 31, lid 2, onderdeel 

r, Participatiewet); 

- een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk tot ten hoogste de bedragen, 

genoemd in artikel 2, lid 6, Wet LB: € 150 per maand, met een maximum van € 1.500 per  

kalenderjaar (artikel 31, lid 2, onderdeel k, Participatiewet).  

 

Normen huurtoeslag 

De normen voor de huurtoeslag zijn per 1 januari 2018 gewijzigd.  

Voor de kwijtschelding zijn de volgende bedragen relevant: 

 

Minimumbedrag netto huurlasten (normhuur): 

-  een- en meerpersoonshuishouden    € 208,144 [2017: 206,48] 

-  eenpersoonsouderenhuishouden   € 206,325 [2017: 204,66] 

-  meerpersoonsouderenhuishouden   € 204,516 [2017: 202,85] 

Maximaal subsidiabele huur per maand   € 710,687 [2017: 710,68 = ongewijzigd] 

 

Normpremie ziektekostenverzekering 

De normpremie, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de zorgtoeslag, voor zover begrepen in de 

bijstandsnorm, bedraagt voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder € 34,00 per maand en 

voor echtgenoten € 81,00 per maand. 

 

Kostendelersnorm 

Op kwijtscheldingsverzoeken die op of na 1 januari 2018 worden ingediend is de kostendelersnorm uit 

de Participatiewet van toepassing (Stcrt. 2016, nr. 71813). De normbedragen voor de bestaanskosten 

in de kwijtschelding sluiten daarmee aan bij de systematiek uit de Participatiewet. 

 

De kostendelersnorm is een bijstandsnorm die geldt als twee of meer personen van 21 jaar of ouder 

hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning, ongeacht of het om familieleden of derden gaat. De 

kostendelersnorm houdt rekening met de voordelen van het delen van de kosten binnen één 

huishouden. Personen op wie de kostendelersnorm van toepassing is, ontvangen een lagere 

bijstandsuitkering naarmate er meer personen in de woning hun hoofdverblijf hebben.  

Jongeren tot 21 jaar, commerciële relaties (huurders en kostgangers) en studenten tellen niet mee 

voor de kostendelersnorm.  

 

Voor de kwijtschelding is de kostendelersnorm opgenomen in artikel 16, lid 2, onderdelen b en d van 

de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. 

 

  

                                                      
4Artikel 17, lid 2, Wet op de huurtoeslag 
5Artikel 17, lid 3, onderdeel a, Wet op de huurtoeslag 
6Artikel 17, lid 3, onderdeel b, Wet op de huurtoeslag 
7Artikel 13, lid 1, onderdeel a, Wet op de huurtoeslag 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-71813.html
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Normen volgens de kostendelersnorm8: 

Aantal personen ≥ 21 jaar met 
hoofdverblijf in dezelfde woning  

Norm per persoon 

1 70% 

2 50% 

3 43,33% 

4 40% 

5 38% 

  

 

Omissie in de wetgeving bij aangepaste normen voor AOW-gerechtigden 

Bij de wijziging van artikel 16 lid 2 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 in verband met de 

invoering van de kostendelersnorm, is artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en 

waterschapsbelastingen niet aangepast.  

 

Wij zijn van mening dat dit op een vergissing berust en dat de kwijtscheldingsnormen voor AOW-

gerechtigden nog steeds kunnen worden verhoogd tot 100% van de toepasselijke netto AOW-

bedragen en dat de kostendelersnorm ook van toepassing is wanneer de netto AOW-bedragen als 

bovengrens worden gehanteerd. 

 

                                                      
8 De kostendelersnorm geldt ook als meer dan 5 personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning 
hebben. 
 


