
 

 

Kwijtscheldingsnormen --- 1 juli 2020 
 
Normen inkomen 
 
Normen voor personen die nog niet de Pensioengerechtigde Leeftijd (PGL) hebben 

Alleenstaande      € 1.059,03  

Alleenstaande ouder kind< 18 jaar    € 1.059,03  

Echtpaar/samenwonend     € 1.512,90 
 

Normen voor personen met een Pensioengerechtigde Leeftijd (PGL) 

Alleenstaande      € 1.195,03 

Alleenstaande ouder kind< 18 jaar   € 1.195,03 

Echtpaar/samenwonend  1 PGL   € 1.617,65 

Echtpaar/samenwonend  2 PGL   € 1.628,42 
 

Normen voor personen met een Pensioengerechtigde Leeftijd (PGL) voor heffingen Wetterskip 
Fryslân en gemeente Groningen 

Alleenstaande      € 1.253,38 

Alleenstaande ouder kind< 18 jaar   € 1.253,38 

Echtpaar/samenwonend  1 PGL   € 1.700,99 

Echtpaar/samenwonend  2 PGL   € 1.711,76 
 

Wajong  
Heeft u een Wajonguitkering en vraagt u kwijtschelding aan dan verhoogt de norm 
automatisch met € 62,42. Dit bedrag krijgt u als extra inkomen in verband met uw handicap. 
Bij de berekening van het recht op kwijtschelding moet dit bedrag daarom niet worden 
meegeteld. 
 
Kostendelersnorm 
Als er naast u en uw partner nog ander volwassen personen van 21 jaar of ouder in uw huis 
wonen is de kostendelers norm voor u van toepassing. Bij de kostendelersnorm telt het aantal 
huisgenoten mee voor de hoogte van de kwijtscheldingsnorm. Hoe meer volwassen personen 
van 21 of ouder in uw huis wonen, hoe lager uw norm is. 
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Normen vermogen 

Banksaldo 
Het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen mag niet hoger zijn dan het 
maandinkomen waar u op basis van de participatiewet recht op zou hebben, plus de 
rekenhuur van één maand min de wooncomponent + de ziektekostenpremie van één maand 
min de normpremie.  

Uitzondering: het positieve en negatieve saldo van vrij opneembare rekeningen van dezelfde 
bank mogen met elkaar worden gesaldeerd (= verrekend). Dit is niet van toepassing voor 
bijvoorbeeld een spaarloonrekening of een depositorekening (niet vrij opneembaar). De 
kredietruimte van een doorlopend krediet of spaarsaldo van een levensloopregeling worden 
niet als vermogen gezien.  

Geboren voor 1 januari 1935 
Voor personen die voor 1 januari 1935 geboren zijn is een extra banktegoed van €2.269,- p.p. 
toegestaan. 

Voertuig 
U mag één voertuig auto/motor op naam hebben. Wanneer u een voertuig auto/motor heeft 
mag de waarde van het voertuig niet meer dan € 2.269 bedragen, tenzij uw voertuig 
onmisbaar is voor uw werk of door invaliditeit. 

Waarde voertuig 
Voor het vaststellen van de waarde van een auto maken wij gebruik van de ANWB koerslijst. Wij 
hanteren de veilingwaarde. 

Tweede voertuig 
Een tweede voertuig zien wij als vermogen. De waarde van dit voertuig kan men gebruiken om 
de aanslag te betalen. Uitzondering is een kwijtscheldingsverzoek van een ondernemer. Een 
ondernemer mag twee voertuigen hebben. Wanneer voertuigen noodzakelijk zijn voor het 
voort bestaan van de onderneming zijn meer dan twee voertuigen toegestaan. VB auto 
handelaar. 

Woning 
Heeft u een eigen woning in bezit? Dan is kwijtschelding alleen mogelijk als de WOZ waarde 
lager is dan de huidige hypotheek. Voor het vaststellen van de huidige hypotheek wordt de 
waarde van een spaar- of beleggingshypotheek van de openstaande hypotheekschuld 
afgetrokken. 

MijnNoordelijkBelastingkantoor 
Wilt u kwijtschelding aanvragen ga naar: MijnNoordelijkbelastingkantoor.   

 


