
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 
 
Beantwoord de vragen, onderteken het formulier en lever het zo snel mogelijk in of stuur het op naar het 
KCC van de gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. 
 
U moet op alle vragen die op u van toepassing zijn volledig en naar waarheid antwoorden.  
Als u dat niet doet zal uw verzoek worden afgewezen. 

 
LET OP!    Stuur alle gevraagde bijlagen mee! 

 

Verzoek heeft betrekking op belastingjaar    _              
 

 

 

1. Gegevens aanvrager 

 
Naam en voorletters                                                          

Geboortedatum 

□ man                                         
□ man 

□ vrouw 

□ Ja  □ Nee 
 

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

 
 
 
 
 

 

2. Burgerlijke staat en gezinssamenstelling 
 

□ ongehuwd □ gehuwd / geregistreerd partner □ gescheiden □ weduwe / weduwnaar 

 

Naam en voorletters Geboortedatum Soort Inkomen 
Voeg specificatie bij van 

bijvoorbeeld salaris, uitkering of 

studiefinanciering 

 

Relatie tot u 
(Bijvoorbeeld uw partner, 

broer, ouder, kind of 

kostganger) 

    

    

    

    

Is er sprake van een kostganger of kamerverhuur? Voeg dan een kopie van uw kostgangersovereenkomst of 
kamerverhuurcontract bij.  

 



 

 

 

 

LET OP !!!! 
VUL BIJ DE VOLGENDE VRAGEN ZOWEL DE GEGEVENS VAN U ZELF ALS VAN UW 
ECHTGENO(O)T(TE) OF SAMENWONENDE PARTNER EN OOK VAN DE MINDERJARIGE TEN 
LASTE KOMENDE KINDEREN IN. 

 
 
 

3. Inkomsten 

 
Naam werkgever, uitkerende instantie of andere 

inkomstenbronnen 
Netto inkomen Per maand of 4 weken 

   

   

(Voeg van de door u vermelde bedragen de laatste specificatie bij.  
Bij studiefinanciering dient een kopie van de toekenning studiefinanciering te worden overgelegd) 
 
 

4. (Voorlopige) teruggave Belastingdienst 
 

 

 

5.  Alimentatie  

 

Betaalt u (of uw partner) alimentatie? 
 □ Ja  □ Nee 

Zo ja, voeg een kopie bij van de twee meest recente bankafschriften waarop alimentatie is afgeschreven. 

 

Ontvangt  u (of uw partner) alimentatie?  □ Ja  □ Nee 
Zo ja, voeg een kopie bij van de twee meest recente bankafschriften waarop alimentatie is bijgeschreven. 

 
 

6. Huurwoning  

 

Woont u in een huurwoning?  □ Ja  □ Nee 
Zo ja, voeg een kopie van de huurspecificatie bij. 

Hoeveel kale huur betaalt u?  
(Dit is de huur exclusief service kosten e.d.)    

 

 

 

Ontvangt u (of uw partner) huurtoeslag? 
 □ Ja  □ Nee 

Zo ja, voeg een kopie van de beschikking van de Belastingdienst bij.  

 

 
 
 
 

Ontvangt u van de Belastingdienst een (voorlopige) teruggave? 
  □ Ja  □ Nee 
Zo ja, voeg een kopie bij van de beschikking van de Belastingdienst.  
Let op! Beide zijden dienen te worden gekopieerd. 



 

 

 

 
 
 7. Eigen woning 

 
 

Bent u (of is uw partner) in het bezit van een eigen woning? 
 □ Ja  □ Nee 

Zo ja, voeg een kopie bij van de laatste OZB-aanslag, waarop uw WOZ-waarde wordt vermeld. 

Voeg ook een kopie bij van de laatste jaargegevens waaruit de hypotheekschuld en de betaalde hypotheekrente blijkt.  

Indien van toepassing, voeg ook een specificatie bij van de erfpacht (koop)subsidie of hypotheekrenteaftrek. 

Voeg tevens bij de Voorlopige aanslag (teruggave heffingskortingen) van de Belastingdienst, beide zijden kopiëren.  

 

 

8. Ziektekostenverzekering 

 

Hoeveel premie ziektekostenverzekering betaalt u,                
(en uw partner) 

 

 

Voeg een specificatie bij van de ziektekostenverzekering van uzelf (en van uw partner). 

Ontvangen u (of uw partner) zorgtoeslag? 
 □ Ja  □ Nee 

Zo ja, voeg een kopie van de beschikking van de Belastingdienst bij.  

 
 

9. IBAN (Bank- of girorekening, spaarrekening etc.) 
 

IBAN (Bank- of girorekeningnr.) Saldo 

IBAN (Bank- of girorekeningnr.) Saldo 

IBAN (Bank- of girorekeningnr.) Saldo 

IBAN (Spaarrekeningnr.) Saldo 

Contant geld (als het meer betreft dan € 250,-) Saldo 

Voeg kopie per bank– of spaarrekening bij van de laatste 3 maanden. Hierop moeten alle bij– en afschrijvingen en  
het saldo zichtbaar zijn.   

 
 
 

10. Auto 
 

Bent u (of is uw partner) in het bezit van een auto? 
 □ Ja  □ Nee 

Zo ja, voeg een kopie van het kentekenbewijs deel I en II bij 

Vermeld hier de huidige kilometerstand        

Is de auto onmisbaar in verband met invaliditeit van u of uw 
gezinsleden?  □ Ja  □ Nee 
Zo ja, voeg een verklaring van een arts bij waarin deze aangeeft dat de auto absoluut onmisbaar is.  

 
 



 

 

 

11. Overige bezittingen 
 

Heeft u overige bezittingen? Denk aan antiek, boot, caravan, 
motorfiets etc.  □ Ja  □ Nee 
Zo ja, geef aan wat u bezit en wat de waarde ervan is.        

 

 

12. Belastingschulden 

 

Heeft u belastingschulden bij de Belastingdienst? 
 □ Ja  □ Nee 

Zo ja, voor welk belastingaanslag(en)   

 

Welk bedrag betaalt u per maand aan de Belastingdienst?   

Voeg een kopie bij van de aanslag(en) en van de betalingen die tot op heden zijn gedaan.  

 

13. Faillissement, minnelijke of wettelijke schuldsanering 

 

Is op u een faillissement, minnelijke of wettelijke  
schuldsanering van toepassing?  □ Ja  □ Nee 

Zo ja, vermeld hier de gegevens van de curator, schuldbemiddelaar of 
bewindvoerder. 

 

Wanneer is het faillissement of schuldsaneringsregeling uitgesproken?   

 

14. U kunt desgewenst een nadere toelichting geven op uw verzoek om kwijtschelding. 

 
 

 

15. Automatische kwijtschelding? 

 

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heeft u dat volgend jaar ook. Wij kunnen dit automatisch 
controleren op basis van gegevens van UWV, RDW, Belastingdienst en Basisregistratie Personen.  
Geeft u hier toestemming, dan hoeft u dit aanvraagformulier niet ieder jaar opnieuw in te vullen.  

Ik geef toestemming om de voor (automatische) kwijtschelding 
relevante gegevens op te vragen. 
 

 □ Ja  □ Nee 

 

16. Ondertekening 

 
Uw verzoek om kwijtschelding van belastingen wordt afgewezen als u de vragen die op u van toepassing zijn niet volledig 
hebt ingevuld. Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens of het niet vermelden van gegevens die van toepassing zijn, 
kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog invorderen van het kwijtgescholden bedrag. Uw verzoek om 
kwijtschelding wordt ook afgewezen als u niet alle informatie en specificaties heeft bijgevoegd waarnaar wordt gevraagd. 
U dient alle gegevens te vermelden waarvan u redelijkerwijze kunt vermoeden dat deze van invloed kunnen zijn op uw 
verzoek om kwijtschelding. 
 
De ondergetekende verklaart dat dit formulier duidelijk, stellig en zonder voorbehoud is ingevuld en machtigt de gemeente 
ter controle van deze gegevens inlichtingen in te winnen bij de Rijksbelastingdienst, RDW en/of andere (uitkerende) 
instanties. 

 
Plaats……………………………………………….. Datum………………………………………………….. 
 
………………………………………………         …………………………………….……………………. 
Handtekening (aanvrager/aanvraagster)          Handtekening partner 


