
    

 

 

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? 

 
Ontving u een aanslag gemeentelijke belastingen? Mogelijk hebt u recht op kwijtschelding. 
 
Wat houdt kwijtschelding in? 
Krijgt u kwijtschelding, dan hoeft u de aanslag niet of slechts gedeeltelijk te betalen. Wij verlenen 
kwijtschelding voor (on)roerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Voor andere 
belastingsoorten verlenen we geen kwijtschelding.  

 
Wie kan kwijtschelding krijgen? 
Kwijtschelding is mogelijk voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. Voorbeelden zijn 
personen met uitsluitend een bijstands- of AOW-uitkering. Ook zelfstandig ondernemers kunnen 
kwijtschelding krijgen voor privé-aanslagen. Hoeveel inkomen en vermogen u precies mag hebben, 
ligt aan uw situatie. Wij kunnen u wel een richtlijn geven. 
 
Inkomen 
Bij een (gezamenlijk) netto inkomen van: 

• minder dan € 1.150,- krijgt u meestal kwijtschelding.  

• € 1.150,- tot € 1.900,- ligt het erg aan uw (financiële) situatie. 

• meer dan € 1.900,- heeft kwijtschelding aanvragen geen zin.  
 

Vermogen 
U krijgt veelal kwijtschelding bij een saldo (of tegoed) op uw rekening(en) van: 

• Alleenstaande: minder dan € 3.275,-  

• Alleenstaande ouder: minder dan € 3.950,- 

• Gehuwd/samenwonend: minder dan € 4.350,- 

• Bent u en uw partner geboren vóór 1 januari 1935? Dan mag u € 3.350,- per persoon extra 
aan saldo hebben. 

Is het saldo hoger? Dan heeft kwijtschelding aanvragen geen zin. 
De ontvangen energietoeslag of bijzondere bijstand houden wij buiten beschouwing. 
 
Ik heb een auto 
Als u een auto hebt, dan mag deze niet meer waard zijn dan € 3.350,-. Is deze meer waard, dan moet 
hij onmisbaar zijn vanwege uw werk of invaliditeit. 
 
Aanslag betaald? 
Als u langer dan 3 maanden geleden de volledige aanslag hebt betaald, dan kunt u geen 
kwijtschelding meer aanvragen. 
 
Kwijtschelding aanvragen? 
Veel mensen krijgen automatisch kwijtschelding. Dat staat dan vermeld op het aanslagbiljet dat wij 
eind februari versturen. Krijgt u geen automatische kwijtschelding, dan vraagt u zelf kwijtschelding 
aan. Dit doet u op een eenvoudige manier via onze website www.s-hertogenbosch.nl/kwijtschelding. 
U logt in met uw DigiD. Geen internet? Bel dan met (073) 615 51 55.  
 
Wijkpleinen 
Hulp nodig bij het aanvragen van kwijtschelding? De vrijwilligers van de Wijkpleinen helpen u graag. 
De wijkpleinen zijn uitsluitend open op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Bel of WhatsApp met 
KOO via (073) 206 88 88. Of bel 0800 35 000 12 (tijdelijk gratis nummer).  
 
Vragen? 
Ga naar www.s-hertogenbosch.nl/kwijtschelding of stuur een mail naar                           
belastingen@s-hertogenbosch.nl. Bellen kan natuurlijk ook via (073) 615 54 75. Wij zijn telefonisch 
bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot en met 17.00 uur.  
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