Bijlage kwijtscheldingsverzoek
Afvalstoffenheffing 2022
1. KWIJTSCHELDING ALGEMEEN
Uitgangspunt is dat u de gemeentelijke belasting kunt betalen en ook betaalt. Er kunnen zich echter
omstandigheden voordoen, waardoor u nu en in de nabije toekomst niet kunt betalen.
U komt dan misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Een verzoek hiervoor kunt u indienen bij team
Administratie en Belastingen van de gemeente Maassluis.
2. VOOR WELKE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN IS KWIJTSCHELDING MOGELIJK
U kunt kwijtschelding vragen voor de afvalstoffenheffing. Voor andere gemeentelijke belastingen is
kwijtschelding niet mogelijk.
3. WANNEER KOMT U IN AANMERKING VOOR KWIJTSCHELDING
Wanneer uw inkomsten van een gezamenlijk huishouden per maand rond de bijstandsnorm bedraagt, zou het
voor u zinvol kunnen zijn een verzoek tot kwijtschelding in te leveren.
(De gemeente hanteert de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en heeft het een en ander bepaald in de
Leidraad Invordering).
4. WANNEER KRIJGT U GEEN KWIJTSCHELDING
Bijzondere omstandigheden kunnen ertoe leiden dat u geen kwijtschelding krijgt, ook al kunt u aantonen dat u
onvoldoende betalingscapaciteit en/of vermogen heeft. Enkele voorbeelden zijn:
• u heeft het aanvraagformulier niet uiterlijk 3 maanden na de laatste betaaldatum ingeleverd;
• u heeft het formulier niet voorzien van een handtekening;
• u heeft het aanvraagformulier niet volledig ingevuld en/of niet met alle gevraagde specificaties ingeleverd;
• het is aan uzelf te wijten dat u niet kunt betalen;
• indien niet aan eventueel gestelde voorwaarden is voldaan;
• er blijkt een onevenredige verhouding tussen de omvang van de uitgaven enerzijds en het inkomen
anderzijds, die de ambtenaar belast met de invordering aanleiding geeft om opheldering te vragen over uw
financiële situatie en/of u verschaft deze opheldering niet of in onvoldoende mate;
• u en/of degene met wie u een huishouding voert, boven de 18 jaar, beschikt over vermogen in de vorm van
bijvoorbeeld een hoog banksaldo, één of meerdere voertuigen zowel in Nederland als in het buitenland al
dan niet geschorst (verkoopwaarde boven € 2.269,00), overwaarde van de eigen koopwoning (= WOZ-waarde -/- de
hypotheekschuld), een stuk grond, een garage, een tweede woning, een caravan, een boot, effecten,
vorderingen, spaarbrieven enz.
• indien u zelfstandig ondernemer/ZZP’er bent. U kunt dan verzoeken om een crediteurenakkoord.
5. HOE DIENT U EEN KWIJTSCHELDINGSVERZOEK IN
U kunt het aanvraagformulier invullen en inleveren/insturen met handtekening bij voorkeur vòòr de
vervaldatum van de aanslag. Het is van belang dat u kopieën van gevraagde stukken toevoegt.
Daarnaast wordt informatie opgevraagd bij de landelijke Stichting Inlichtingenbureau. Mocht er nog
aanvullende informatie nodig zijn voor de beoordeling, dan ontvangt u hierover een brief of e-mail.
Zodra uw aanvraagformulier bij team Administratie en Belastingen binnen is, krijgt u automatisch uitstel van
betaling voor de afvalstoffenheffing. U ontvangt geen bevestiging van uw kwijtscheldingsverzoek, tenzij u uw
verzoek inlevert bij het Publiekscentrum van de gemeente Maassluis.

U kunt aan deze bijlage geen rechten ontlenen.

6. BESLUIT OP UW VERZOEK KWIJTSCHELDING
U ontvangt een schriftelijke uitspraak waarin staat welk besluit de ambtenaar belast met de invordering heeft
genomen. Deze brief ontvangt u indien haalbaar binnen 12 weken na ontvangstdatum van uw verzoek om
kwijtschelding.
7. KWIJTSCHELDING VAN REEDS BETAALDE BELASTING
Vaak zal belasting die u al heeft betaald niet meer worden kwijtgescholden, omdat is gebleken dat u kennelijk
toch kon betalen. In slechts één situatie wordt een uitzondering op deze regel gemaakt: wanneer u de aanslag
(gedeeltelijk) heeft betaald, maar binnen 3 maanden na betaling een verzoek om kwijtschelding indient.
8. UITBETALEN / VERREKENEN KWIJTSCHELDINGSBEDRAG
Indien u gedeeltelijke of volledige kwijtschelding krijgt, zal na verrekening met openstaande vorderingen een
eventueel te veel betaald bedrag worden terugbetaald.
9. ADMINISTRATIEF BEROEP (HERHAALD VERZOEK)
Bent u het oneens met de uitspraak, dan kunt u binnen 10 dagen schriftelijk in beroep gaan. U moet daarin
duidelijk uitleggen waarom u het oneens bent met de uitspraak én bewijsstukken aanleveren. Het beroepschrift
richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Maassluis.
LET OP: U krijgt geen uitstel van betaling en dient het openstaande bedrag over te maken zoals aangegeven
is in het besluit op uw kwijtscheldingsverzoek!
10. MEERJARIGE KWIJTSCHELDING
De gemeente Maassluis wil iedereen in de gelegenheid stellen om in aanmerking te komen voor meerjarige
kwijtschelding. Indien uw omstandigheden niet wijzigen hoeft u dan éénmaal in de 3 jaar een uitgebreid
formulier in te dienen. U hoeft niets te doen indien u toestemming verleent om gebruik te mogen maken van
informatie die onder meer beschikbaar is bij de Rijksbelastingdienst, het UWV en de RDW, één en ander in
navolging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U wordt verzocht een kruisje te plaatsen op pagina 1 van
het kwijtscheldingsformulier in het daarvoor bestemde vakje.
Inwoners met een pensioengerechtigde leeftijd hoeven maar éénmaal kwijtschelding aan te vragen. Wanneer
de aanvraag wordt gehonoreerd en de omstandigheden niet wijzigen, geldt de kwijtscheldingsbeschikking voor
de rest van hun leven.
Wanneer uit de informatie blijkt dat u niet in aanmerking komt voor meerjarige kwijtschelding, ontvangt u
hierover een brief. Bent u het niet eens met de beslissing en het is aantoonbaar, dan kunt u alsnog
kwijtschelding aanvragen met het bijgeleverde formulier.
11. KOSTENDELERSNORM
De kostendelersnorm is van toepassing wanneer u met meerdere volwassenen (m.u.v. echtgenoten/partners)
inkomen op het zelfde adres geniet. Hierdoor zou het kunnen zijn dat u niet in aanmerking komt voor
kwijtschelding. Het advies is om bij twijfel toch een kwijtscheldingsverzoek in te leveren en de gemeente de
betalingscapaciteit te laten berekenen.
Meerjarige kwijtschelding is niet mogelijk in geval van kostendelersnorm. Elk jaar dient opnieuw een verzoek
om kwijtschelding te worden ingediend.

ADRES:

MEER INFORMATIE:

Gemeente Maassluis t.a.v. team Administratie en Belastingen
Antwoordnummer 55
3140 VB MAASSLUIS

Email: belastingen@maassluis.nl
Telefoon: 010-5931918
Website: www.maassluis.nl/woz-belastingen
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