
Aanvraagformulier Kwijtschelding 

Gemeentelijke Belastingen 

 

Datum ontvangst 

aanvraag: 

 

 2020 

 2021 

 2022 

1. PERSOONSGEGEVENS 
 

 

AANVRAGER ECHTGENO(O)T(E)/PARTNER 

Achternaam  

 

  

Voornamen 
 

 

 

 

Geboortedatum 

 

  

Adres 

 

  

Postcode en woonplaats 

 
        

Correspondentieadres  
Telefoonnummer 

 
  

Emailadres   
Burgerservicenummer |    |    |    |    |    |    |    |    |    | |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

2 .BURGERLIJKE STAAT 
Wat is uw burgerlijke staat? 

ongehuwd/gehuwd/samenwonend/ 

  

3. GEZINSSAMENSTELLING / MEDEBEWONERS 

achternaam                               voorletters Geboortedatum kind/medebewoner 

 
   

   

   

4. HUISVESTING 

 huurder  onderhuurder   kamerbewoner  eigenaar van een woning / woonschip/woonwagen   

 

De huur bedraagt per maand:        €  

 

Ontvangt u huurtoeslag                  nee             ja                 Zo ja, per maand:             €                  

Overleg een bewijs van de huurbetaling + tegemoetkoming in de huurlasten 

 

5. EIGEN WONING / WOONWAGEN 

Actuele verkoopprijs van de woning                                                     € 

Heeft u een hypotheek op de woning/woonwagen?                                                                 nee          ja 

 

Huidige hypotheekschuld     € 

 

Hypotheekrente per maand  €  

Rijkspremie                           € 
Overleg  bewijsstukken van betaling van al uw lasten in verband met  de woning / woonwagen  

 

6. BEZITTINGEN 

Hieronder dient u uw bezittingen op te geven alsmede uw bezittingen of een deel daarvan, die om fiscale redenen aan 

uw kind(eren) zijn toebedeeld 

Bank- giro en spaarrekeningen 

bank-/giro/-spaarrekeningnr. ten name van huidig saldo 
  € 

  € 

  € 

  € 

Overleg het laatste afschrift van elke rekening 



 

Bezit u naast de eigen woning nog onroerende zaken)                                                            nee        ja 

Zo ja, geschatte waarde bij vrije oplevering:             € 

Overige vermogensbestanddelen (auto/waardepapieren/motor/caravan/boot/antiek/ 

sieraden etc. 

Waarde:                                                        € 

Waarde:                                                        € 

Waarde:                                                        € 

Verwacht u op dit moment vermogen te verkrijgen? 

(b.v. uit een nog te verdelen erfenis, ontbonden huwelijk of beëindiging samenwoning)        nee        ja  

Zo ja, te weten:                                             € 

Heeft u nog geld, bezittingen, inkomsten  tegoed?                                                                   nee        ja 

Zo ja, te weten:                 geschatte waarde € 

Neem de bewijsstukken van al uw bezittingen mee. 

 

7. INKOMEN VAN AANVRAGER/PARTNER 

Heeft u inkomen? AANVRAGER 

                   nee   ja 

ECHTGENO(O)T(E)/PARTNER 

             n.v.t.   nee   ja 

   AANVRAGER ECHTGENO(O)T(E)/PARTNER 

Soort inkomen werkgever/uitkeringsorgaan netto            incl./excl.VT netto      incl. / excl. VT 

  €                                 €                            

  €                                 €                            

  €                                 €                            

Voorlopige Teruggave i.v.m. heffingskortingen 

 Algemene heffingskorting € € 

 Combinatiekorting € € 

 Alleenstaande ouderkorting € € 

 Aanv. alleenstaande ouderkorting € € 

Overleg de laatste loon- of uitkeringsspecificatie + bewijs overige inkomsten 

 

8. SCHULDEN / ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 

Schulden i.v.m. Rijksbelasting en of lokale overheden                                         € 

Premie ziektekostenverzekering €                            Per maand €                Per maand 

Premie aanvullende verzekering €                            Per maand €                Per maand 

Zorgtoeslag €                            Per maand €                Per maand 
Overleg bewijsstukken van de schulden + betaalbewijzen ziektekosten+ bewijsstuk ontvangst zorgtoeslag 

 

9. UITBETALING KWIJTSCHELDING, VERKLARING EN ONDERTEKENING 

Op welke rekening wilt u dat wij de reeds betaalde gemeentelijke belastingen aan u terugbetalen, indien uw 

verzoek geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen. 

 

 IBAN rekeningnummer                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 

Kwijtschelding wordt gevraagd voor:    rioolrechten    afvalstoffenheffing   

 

(afschrift aanslag s.v.p. bijvoegen) 

 

Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht heb op 

kwijtschelding. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist/onvolledig invullen van het formulier kan leiden 

tot afwijzing van het kwijtscheldingsverzoek. 

 

Plaats en datum 
 

AANVRAGER 

 

 

 

 

 

(handtekening) 

ECHTGENO(O)T(E)/PARTNER 

 

 

 

 

 

(handtekening) 

 


