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Voor mensen met minder heeft de gemeente wat meer! 

 

Hier volgt een korte toelichting op de regeling Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en wat u moet 

doen om ervoor in aanmerking te komen. 

 

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen 

U kunt (gedeeltelijke) kwijtschelding krijgen van gemeentelijke heffingen. Het gaat over de volgende 

gemeentelijke heffingen: 

• rioolrecht 

• afvalstoffenheffing (het zogenaamde vast recht komt voor kwijtschelding in aanmerking) 

 

De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen, vastgesteld door de gemeenteraad van 

Cranendonck op 29 januari 2019, is van toepassing. 

 

Wie 

Personen met een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm en in elk geval 1 jaar woonachtig in de 

gemeente Cranendonck. 

 

Inkomen 

Het bijstandsniveau (de bijstandsuitkering) is afhankelijk van de leefvorm, bijvoorbeeld alleenstaand, 

alleenstaande ouder of echtpaar/samenwonend. 

 

Voor 2023 gelden de volgende (norm) bedragen voor een bijstandsuitkering. 

De norm voor een alleenstaande ouder heeft doorgaans nog recht op het zogenaamde kindgebonden 

budget. Dit kindgebonden budget wordt door de belastingdienst uitbetaald en de hoogte daarvan is 

afhankelijk van het aantal kinderen die tot het huishouden behoren. Voor alleenstaande ouders die een 

inkomen hebben op het minimumniveau volgens onderstaande normen hebben recht op het maximaal 

kindgebonden budget. De maximaal kindgebonden budgetten zijn hieronder eveneens weergegeven. 

Hiernaast bestaat er nog een alleenstaande ouderkop die tot doel heeft het totale inkomen te laten 

uitkomen op het niveau van de norm alleenstaande ouder zoals die voor 2015 van toepassing was. 

 

Normen         Januari 2023      

• voor een echtpaar/samenwonende jonger dan pensioenleeftijd  € 1.708,08         

• voor een echtpaar/samenwonende vanaf pensioenleeftijd   € 1.807,20       

• voor alleenstaande (ouder) tot pensioenleeftijd    € 1.195,66         

• voor een alleenstaande (ouder) vanaf pensioenleeftijd   € 1.330,67       

 
Maximaal kindgebonden budget 2023 (op jaarbasis) 

1 kind        € 1.653,00 

2 kinderen       € 3.185,00 

3 kinderen       € 4.717,00 

4e en elk volgend kind      € 6.249,00 + € 1.532,00 per kind 

Alleenstaande ouderkop      € 3.848,00 

 

Vermogen 

Het vermogen mag niet meer dan de hiervoor genoemde bedragen voor de desbetreffende leefeenheid. 

 

Onder vermogen vallen de saldo’s van alle betaalrekeningen en spaarrekeningen, een eigen woning, de 

overwaarde van de eigen woning en de auto waarvan de waarde hoger is dan € 2.269, -. 
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Extra vrijlating 

Voor personen die op 31 december 2022 al 65 jaar of ouder waren, geldt een extra vrijlating van  

€ 2.500,- voor de kosten van een uitvaart. Uiteraard alleen als er geen uitvaartverzekering is afgesloten. 

 

Wanneer 

Tot en met 31 december 2023 kunt u een aanvraag om kwijtschelding indienen. 

 

Bij ongewijzigde omstandigheden kan een jaarlijks kwijtscheldingsverzoek achterwege blijven en kan 

volstaan worden met een ondertekende verklaring, waarin belanghebbende aangeeft dat de 

omstandigheden ongewijzigd zijn. 

 

Informatie en een aanvraagformulier 

Het digitale aanvraagformulier vindt u op de gemeentelijke website www.cranendonck.nl. U kunt het hier 

ook downloaden. Ook treft u hier aan de verklaring van ongewijzigde omstandigheden. 

 

Voor meer informatie kunt u desgewenst contact opnemen met het Sociaal Team, tel. 14 0495 (tussen 

09.00u en 12.30u) of via e-mail: sociaalteam@cranendonck.nl. 

 

Ongewijzigde financiële omstandigheden 

Bij ongewijzigde omstandigheden is het niet langer nodig om een volledig kwijtscheldingsverzoek in te 

dienen. Volstaan kan worden met een ondertekende verklaring, waarin u aangeeft dat de omstandigheden 

ongewijzigd zijn ten opzichte van een eerder verzoek tot kwijtschelding. Deze verklaring vind u bij de 

downloads.  

 

Voorschotregeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Ook kunt u middels de hiervoor bedoelde verklaring aangeven dat u gebruik wilt maken van de 

voorschotregeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dat betekent dat u de incasso van het 

rioolrecht en vast recht afvalstoffenheffing wat via Brabant Water maandelijks bij u wordt geïncasseerd bij 

voorschot voor het hele belastingjaar krijgt uitbetaald. Hiermee compenseert u elke maand het bedrag wat 

u mist doordat de incasso van Brabant Water maandelijks kosten bij u incasseert, die u op grond van uw 

financiële omstandigheden niet zou hoeven betalen. Het uitgekeerde voorschot wordt achteraf door de 

gemeente verrekend als uw verzoek om kwijtschelding wordt verwerkt. LET OP dat indien uw financiële 

omstandigheden in positieve zin veranderen u daarover contact opneemt met de gemeente om te 

voorkomen dat u later het verstrekte voorschot of een deel daarvan moet terugbetalen. 

http://www.cranendonck.nl/
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