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Aanvraagformulier Kwijtschelding 
  

Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Beantwoord 
de vragen, onderteken het formulier en stuur het zo snel mogelijk terug. U moet alle vragen die op 
u van toepassing zijn volledig en naar waarheid beantwoorden en van bewijsstukken voorzien. Als 
u dat niet doet, zal uw verzoek worden afgewezen.  

 
 Let op! Stuur alle gevraagde bijlagen mee en zet op elke bijlage uw naam en vermeld duidelijk 

over welke vraag het gaat. 
 
Hulp nodig: heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier kwijtschelding doe dan een 
beroep op de formulierenbrigade. Wilt u een afspraak maken of informatie, bel: (0313) 82 00 30. 

 

 

 

1) Persoonlijke gegevens 

Naam  

Adres  

Postcode + Woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Burgerservicenummer  

 

 

Kwijtschelding is niet mogelijk: 

1. voor de hondenbelasting; 

2. indien u zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent of als de aanslag is opgelegd aan een niet 

natuurlijk persoon (stichting, vereniging, bedrijf). 

 

Voor welke gemeentelijke belastingen vraagt u kwijtschelding aan? 

❑ Afvalstoffenheffing  

(voor het aantal aanbiedingen van de container of gebruik van de afvalpas geldt een maximum bedrag aan 

kwijtschelding) 

❑ Rioolrecht 

❑ Onderhoudsrecht graven 

 

 

2) De situatie thuis 

❑ U woont alleen 

❑ U woont alleen met uw kind of kinderen. Het kind is/de kinderen zijn jonger dan 18 jaar en u 

woont als enige ouder met hen samen 

❑ U bent gehuwd of woont ongehuwd samen 

❑ U heeft samen een huishouden met iemand anders die niet uw ouder of kind is 
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Wie wonen er bij u thuis 

Naam Geboortedatum 
Relatievorm 
partner / kind / huisgenoot 

Student 
ja / nee 

    

    

    

    

    

 

 

3) Inkomen 

Vul hier de inkomsten in uit werk, pensioen, uitkering(en), alimentatie, (kamer) verhuur etc. 

Soort inkomen 
werk / uitkering / pensioen 

Vul in: per maand / 
week / 4 weken Uw inkomen Inkomen partner 

   €  € 

   €  € 

   €  € 

   €  € 

   €  € 

 

4) Aanvullende inkomsten 

Vul hier de aanvullende inkomsten in die u (en uw partner) ontvangen 

 Uw inkomsten Inkomsten partner 

Voorlopige teruggaaf Belastingdienst  €  € 

Huurtoeslag  €  € 

Zorgtoeslag  €  € 

Kind-gebonden budget  €  € 

   

 

5) Uitgaven  

Vul hier de uitgaven van u (en uw partner) in 

 Uw uitgaven Uitgaven partner 

Premie zorgverzekering  €  € 

Huur woning: huur  €  € 

Koop woning: hypotheekschuld en rente  €  € 

Kind-gebonden budget  €  € 

Alimentatie aan ex-partner  €  € 

Alimentatie betaald voor kinderen  €  € 
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6) Auto, motor, brommobiel (microcar), etc. 

Als u in het bezit van een gemotoriseerd voertuig vult u hier de gegevens in 

 Uw voertuig Voertuig partner 

Kenteken en merk  €  € 

Bouwjaar  €  € 

Is het voertuig onmisbaar en waarom 

 
 
 
 
 

 

7) Betaal- en spaarrekeningen 

Vul hier de gegevens van betaal- en spaarrekeningen in van u (en van uw partner) 

IBAN rekeningnummer Naam rekeninghouder Saldo 

   € 

   € 

   € 

   

 

8) Schulden aan belastingdienst 

Schuld aan belastingdienst Betalingsverplichting per maand 

 €  € 

 €  € 

  

 

9) Wijziging in inkomen 

Verwacht u dit jaar een wijziging van uw inkomen:  ja / nee.  

Zo ja, welke wijziging? 

 

 

 

 

 

 

10) Handtekening 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en de bewijsstukken erbij gedaan 

Datum Handtekening 
 
 

  

 

 

 De gemeente kan uw gegevens uit deze aanvraag gebruiken om te toetsen of de kwijtschelding 
‘automatisch’ kan worden verlengd. De gemeente controleert via het UWV, de Belastingdienst 
en de RDW. Kan de kwijtschelding geautomatiseerd worden vastgesteld, dan hoeft u niet 
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opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Bent u het hiermee eens, dan hoeft u verder niets te 
doen. Wilt u dit niet dan kunt u dat hieronder aangeven: 

 ❑ Ik verleen geen toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor het toetsen of mijn 
kwijtschelding ‘automatisch’ kan worden verlengd. Ik vraag de kwijtschelding jaarlijks 
opnieuw aan. 

 

 

Checklist mee te zenden bewijsstukken 

❑ Kopie van uw loonstrook of uitkeringsspecificatie (laatste twee maanden) 

❑ Kopie van bewijsstukken overig inkomen 

❑ Kopie van de voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst (beide zijden kopiëren) 

❑ Kopie beschikking huur- en zorgtoeslag van de Belastingdienst (beide zijden kopiëren) 

❑ Kopie beschikking kind-gebonden budget van de Belastingdienst (beide zijden kopiëren) 

❑ Kopie polis zorgverzekering 

❑ Kopie huurspecificatie 

❑ Kopie overzicht hypotheekschuld / te betalen rente 

❑ Kopie bewijs betaling alimentatie 

❑ Kopie kentekenbewijs motorvoertuigen 

❑ Kopie bewijsstuk onmisbaarheid auto (bij ziekte/invaliditeit: een medische verklaring arts - niet 

uw huisarts) 

❑ Kopie van afschriften van al uw bank- en  spaarrekeningen (laatste twee maanden, inclusief 

saldo) 

❑ Kopie bewijsstuk schuld en aflossing Belastingdienst 

❑ Kopie inschrijf bewijs v.d. school of studiefinancieringsoverzicht van (inwonende) studenten 


