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Inrichting 

Met uw organisatie wordt eerst bekeken welke beleidskeuzes en beleidsregels door het bestuur 

zijn gemaakt: 

- Welke norm kosten van bestaan (kwijtscheldingsnorm) wordt gehanteerd voor 

belastingschuldigen tot de pensioengerechtigde leeftijd en welke norm voor 

belastingschuldigen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd; 

- Worden kosten voor kinderopvang als uitgaven aangemerkt; 

- Hoe gaat u om met positieve en negatieve saldi bij verschillende banken; 

- Heeft u het begrip auto verruimd naar motorvoertuig of motorrijtuig.  

De rekenmodule wordt op deze beleidskeuzes en beleidsregels aangepast. 

Invulscherm 

Vul alleen in het eerste tabblad (Invulscherm) in de gekleurde cellen, daar waar van toepassing, 

de gegevens van belastingschuldige en diens eventuele partner in.  

Algemeen 

1. Vul het BSN en de naam van belastingschuldige in (deze komen bovenaan de uit te printen 

bijlage te staan); 

2. Vul de datum indiening verzoek in (van belang voor eventuele berekening kindgebonden 

budget); 

3. Vul de categorie gezinssituatie in; 

4. Als er sprake is van kostendelers: vul het totaal aantal kostendelers (inclusief 

belastingschuldige en diens partner) in (van belang voor de kwijtscheldingsnorm en toe te 

rekenen netto woonlasten); 

 



5. Vul de geboortedatum van belastingschuldige en – indien van toepassing – diens partner in 

(van belang voor eventuele extra vijstelling financiële middelen van personen die op 31 

december 1999 65 jaar of ouder waren); 

6. Vul de geboortedata van de (minderjarige) kinderen in (van belang voor eventuele 

berekening kindgebonden budget); 

7. Vul in of er sprake is van een fiscaal partner (van belang voor eventuele berekening 

kindgebonden budget); 

 

Inkomsten 

8. Kies de soort inkomsten en vul in kolom B en/of C de hoogte van het netto maandinkomen 

in; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Als de soort inkomsten geen “Loon” is, vul dan handmatig het vakantiegeld in (7% van het 

netto maandinkomen, tenzij je weet dat het anders is); 



 

10. Kies de soort overige inkomsten (indien van toepassing) en vul de hoogte hiervan in kolom 

B of C in; 

 

Uitgaven 

11. Als je de rekenhuur / subsidiabele huur weet: vul deze in; 

12. Is de rekenhuur niet bekend, vul hier dan niets in en ga verder naar Bruto huur; 

 Neem over van de huurspecificatie: 

a. Bruto huur; 

b. Totaal servicekosten; 

c. Subsidiabele servicekosten (let op: nooit meer dan € 48,-); 

13. Vul het bedrag aan gemiddeld per maand ontvangen huurtoeslag, bijdrage huurlasten 

(gemeente) of woonkostentoeslag (in geval van eigen woning, gemeente) in; 

14. Is er geen sprake van een huurwoning, maar een koopwoning: vul het maandelijks te 

betalen bedrag aan rente in (let op: nooit aflossing als uitgaven meenemen); 

15. Vul de premie ziektekosten in; 

16. Vul het bedrag aan gemiddeld per maand ontvangen zorgtoeslag in; 

17. Vul het bedrag aan ontvangen kindgebonden budget in; 

18. Vul het bedrag aan gemiddeld per maand te betalen belastingen in (alleen van 

belastingschulden waar een betalingsregeling voor is overeengekomen en waarvoor 

technisch gezien kwijtschelding mogelijk is); 

19. Als deze beleidskeuze bij uw organisatie is toegepast (vooraf ingericht): vul het bedrag aan 

maandelijks te betalen kinderopvang in (let op maximumbedragen); 

20. Vul het bedrag een ontvangen kinderopvangtoeslag in; 

  



Vermogen 

21. Vul het saldo, de naam van de bank en het bankrekeningnummer in (afhankelijk van uw 

beleidsregels worden alle positieve en negatieve saldi gesaldeerd, of alleen de positieve en 

negatieve saldi bij dezelfde bank). In het voorbeeld is gekozen voor de meest voor de hand 

liggende variant: alleen salderen bij dezelfde bank; 

 

22. Vul de kentekens van de aanwezige auto’s / motorvoertuigen inclusief waarde in, 

beginnend met de auto / het motorvoertuig met de laagste waarde (daarna maakt de 

volgorde niet uit). Het motorvoertuig met de laagste waarde (als deze minder waard is dan 

€ 2.269,0) valt onder de vrijstellingsdrempel; 

 

 

 

 

 

23. Vul eventuele overige vermogensbestanddelen inclusief waarde en hoger bevoorrechte 

schuld (zoals hypotheekschuld) in.  

 

Uitkomst 

Alle relevante gegevens zijn nu ingevuld. Ga naar tabblad 2 (Uitkomst). Op dit tabblad is de 

berekening van de betalingscapaciteit en het vermogen weergegeven. Deze pagina kan worden 

uitgeprint (formaat 1 x A4) en als bijlage bij de beschikking kwijtschelding worden 

meegezonden (zie voorbeeld volgende pagina). 

 



 


