
Verzoek 
Betalingsregeling 
Voor particulieren

U kunt uitsluitend een betalingsregeling aanvragen voor Let op

gemeentelijke belastingen (Afvalstoffenheffing  / OZB / Vul alle vragen die voor u van toepassing zijn 

en Belasting roerende woonruimten) en de nota grafrechten. volledig en naar waarheid in en voeg alle 

gevraagde stukken toe. Als u dat niet doet zal 

U kunt in plaats van een betalingregeling ook kiezen voor uw verzoek worden afgegewezen.

automatische incasso. De aanslag wordt dan jaarlijks in

10 maandelijkse termijn geïncasseerd. Automatische Invullen en terugsturen naar:

incasso geldt alleen voor gemeentelijke belastingen. Gemeente Schiermonnikoog

Afd. invordering

U kunt slecht éénmaal per aanslag een betalingsregeling Postbus 20

aanvragen. Zodra wij uw verzoek om een betalingsregeling 9166 ZP Schiermonnikoog

hebben ontvangen, wordt u uitstel van betaling verleend

totdat u onze beslissing op uw verzoek om een betalings- Meer informatie

regeling hebt ontvangen.. Telefonisch kunt u meer informatie opvragen

op tel. nr. 0519-298888.

1. Gegevens aanslag(en)

Voor welke aanslag(en) of nota grafrechten vraagt u een betalingsregeling aan?

Aanslagnummer(s) of notanummer grafrechten: 

2. Uw gegevens (conform de aanslag of nota)

Voorletter(s) en achternaam:

Geboortedatum:

Burgerservicenummer:

Telefoonnummer:

Indien er sprake is van bewindvoering, vult u dan ook onderstaande gegevens in 

Naam bewindvoerder:

Correspondentieadres

Postcode en woonplaats

3. Gezinssamenstelling

Heeft u een partner? Nee 

Ja (vul hieronder de gegevens in en laat uw partner mede ondertekenen)

Naam partner: 

Burgerservicenummer partner:

Heeft u kinderen? Nee (ga door met vraag 4)

Ja (vul hieronder de gegevens in van uw kinderen) hebt u meer dan

3 kinderen? Voeg dan de namen en geboortedatum toe als bijlage.

Naam kinderen, met geboortedatum:

Kind 1:

Kind 2:

Kind 3:



4. Medebewoner(s)?

Woont er op uw adres een medebewoner? Ja *

Nee (ga door met vraag 5)

Ja*: Uw partner is geen medebewoner / Uw kind tot 21 jaar is geen medebewoner / Uw kind dat studie-

financiering ontvangt via DUO is geen medebewoner. Ieder ander persoon die op uw adres woont is

een medebewoner. Een medebewoner is bijvoorbeeld uw moeder, uw broer, of een kostganger.

Als u een medebewoner op uw adres heeft, voeg dan een bijlage toe, waarin u aangeeft wie de

medebewoners zijn, wat de geboortedatum is en hoe de relatie tot u is.

5. Uw voorstel betalingsregeling

U kunt hieronder een voorstel doen voor een betalingsregeling (bijvoorbeeld het aantal maandelijkse

termijnen of het maandelijks bedrag). 

LET OP: Uw voorstel wordt getoetst aan het het geldende beleid en wordt dus niet zonder meer 

geaccepteerd. De door ons aangeboden betalingsregeling is éénmalig en dient strikt nagekomen

te worden. Probeer uw voorstel dus met zo hoog mogelijke maandelijkse bedragen te doen.

6. Verplichte bijlagen (voeg alle  hieronder gevraagde kopie bijlagen toe) 

• Inkomen: Een specificatie van uw meest recente inkomen en/of uitkering

• Belastingen: Huurtoeslag / zorgtoeslag of voorlopige beschikking IB

• Alle bankafschriften en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden

• Woonlasten: Recente huurspecificatie of specificatie te betalen hypotheeklasten

• Zorgverzekering: Specificatie polisblad, waaruit de premie blijkt

7. Overzicht schulden (indien van toepassing)

Indien er sprake is van schulden, dan vragen wij u om een overzicht van deze schulden te maken, 

waarbij u vermeldt, wie de schuldeiser is, wat de totale schuld is en welke betalingsregelingen 

u afgesproken hebt. Dit door u gemaakte overzicht voegt u toe.

8. Ondertekening

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en alle verplichte bijlagen heb toegevoegd.

Datum: Handtekening: 

aanvrager

Handtekening

partner 

(indien van toepasing)


