
 

 

 

 

 
 

 
 

 
Toelichting verzoek kwijtschelding gemeentelijke heffingen 
 

U heeft gevraagd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. In deze toelichting leest u meer informatie 

over een aanvraag om kwijtschelding. Als bijlage bij de toelichting ontvangt u een aanvraagformulier 

kwijtschelding. Dit formulier kunt u gebruiken om kwijtschelding aan te vragen. 

 

 

Informatie kwijtschelding 

Voor welke gemeentelijke heffingen is kwijtschelding mogelijk? 

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de aanslagen gemeentelijke heffingen (onroerendezaakbelasting, 

afvalstoffenheffing, rioolheffing) en de leges voor een Nederlandse identiteitskaart. 

 

Wie komt in aanmerking voor kwijtschelding? 

Om te bepalen of u recht heeft op kwijtschelding kijkt de gemeente Midden-Delfland naar onder andere uw 

inkomen (betalingscapaciteit) en uw vermogen. Uw betalingscapaciteit is een berekening of u belasting kunt 

betalen. Voor deze berekening heeft de minister van Financiën een regeling gemaakt. 

 

Wanneer krijgt u geen kwijtschelding? 

Als u niet voldoende inkomen (betalingscapaciteit) heeft, krijgt u soms toch geen kwijtschelding.  

Dit kan bijvoorbeeld als: 

 u het formulier niet helemaal invult en niet alle gevraagde kopieën meestuurt; 

 u er zelf schuld aan heeft dat u niet kunt betalen; 

 u een teruggave van geld (bijvoorbeeld van belasting) niet gebruikt voor de betaling van andere 

heffingen; 

 u en/of degene met wie u een huishouding voert (boven de 18 jaar) vermogen of bezittingen heeft.  

Vermogen is bijvoorbeeld een auto die meer waard is dan € 2.269,- of een boot. Ook contant geld, geld 

op een bankrekening, de overwaarde van een eigen woning (de waarde van de woning min de 

hypotheekschuld) zijn vermogen.  

 u zelfstandig ondernemer bent. 

 

Kwijtschelding van betaalde belasting 

Belasting die u al heeft betaald wordt niet meer kwijtgescholden. Hierop is één uitzondering mogelijk: u doet 

uw aanvraag binnen drie maanden na de eerste betaling op uw belastingschuld. Als uw aanvraag wordt 

toegekend dan krijgt u een teveel betaald bedrag terug. 

 

Uitstel van betaling 

Zodra uw aanvraagformulier met alle gevraagde kopieën is ontvangen door de gemeente  

Midden-Delfland krijgt u uitstel van betaling totdat uw verzoek is behandeld. De behandeling van uw verzoek 

duurt ongeveer 8 weken. Wanneer wij deze termijn niet halen ontvangt u hierover bericht. 

 

Controle verstrekte gegevens 

De gemeente mag uw gegevens bij diverse instanties, waaronder de Rijksbelastingdienst, controleren. Als 

uit deze controle blijkt dat u gegevens niet of niet juist heeft verstrekt, wijst de gemeente uw verzoek af. U 

krijgt dan geen kwijtschelding.  
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Automatisch toetsen 

Als u dit jaar recht heeft op (gedeeltelijke) kwijtschelding, dan heeft u dat mogelijk volgend jaar ook. Wij 

controleren dit automatisch. U hoeft het aanvraagformulier dan niet ieder jaar opnieuw in te vullen. Door het 

aanvraagformulier te ondertekenen geeft u toestemming om uw gegevens te laten controleren. Het gaat 

hierbij om de gegevens van het UWV, de Belastingdienst en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. 

 

Aanvragen kwijtschelding 

U vraagt kwijtschelding aan door het aanvraagformulier volledig in te vullen én alle gevraagde kopieën mee 

te sturen.  

U stuurt het formulier, met alle kopieën, binnen 8 weken na ontvangst van deze brief naar:  

Gemeente Midden-Delfland  

team belastingen 

Antwoordnummer 12105 

2650 WD Schipluiden.  

 

U hoeft geen postzegel te plakken. 

 

Let op! 

Denkt u er aan om het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en de gevraagde kopieën mee te 

sturen. Alleen dan kunnen wij uw verzoek om kwijtschelding behandelen. 

 

Meer informatie 

Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen? Neemt u dan contact op met het team belastingen. Zij 

zijn bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 41 42 of via het e-mailadres belasting@middendelfland.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. 

Februari 2016 

 


