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Verkort verzoek om kwijtschelding 

 

Door het invullen van dit verkorte formulier kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Nadat u het 

formulier heeft ondertekend, kunt u het opsturen naar de gemeente. De gemeente gaat na ontvangst van dit 

formulier bij het Landelijk Inlichtingenbureau na of u voor geautomatiseerde voor kwijtschelding in 

aanmerking komt. Mocht dit niet zo zijn, dan sturen wij u een brief toe waarin wij u vragen aanvullende 

informatie aan te leveren. 

 

Let op: voor wat betreft de Afvalstoffenheffing (vastrecht, ledigingen en kilo’s) wordt slechts kwijtschelding 

verleend tot een belastingbedrag van maximaal € 240,00 (voor 2022) per jaar. Het meerdere dient u altijd te 

voldoen. Bewaar daarom de aanslag Gemeentelijke Belastingen voor het vastrecht bedrag en de aanslagen 

afvalstoffenheffing 1e halfjaar en 2e halfjaar. 

 

1.  Gegevens van de belastingschuldige (Aanslagbiljet op naam van) 

 

Naam en voorletters   

BSN 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Bankrekening 

 

 

2.  Gegevens van de aanslagbiljet waarvoor u kwijtschelding aanvraagt 

 

Aanslagbiljetnummer  Belastingjaar   Bedrag 

  

  

Gemeente Waalwijk  
Taxandriaweg 6  
Postbus 10.150  
5140 GB Waalwijk  
Telefoon 088 - 2093230  

€ 

€ 
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3.  Vragen kwijtschelding 

 

1.  Heeft u het aanslagbiljet al betaald? Is dit langer dan 3 maanden geleden? 

 Als uw antwoord ja is, dan komt u niet meer in aanmerking voor kwijtschelding. 

2.  U bent ondernemer, zelfstandige of ZZP’er ** 

 

3. Heeft u of uw partner een huis, bedrijfspand of perceel in eigendom? 

  

4.  Bent u student of is uw partner student? Ontvangt u en/of uw partner studiefinanciering? 

  

5.  Heeft u of uw partner een auto op naam staan die meer waard is dan € 2.269,00? De auto  

Kan buiten beschouwing gelaten, indien sprake is van invaliditeit/ziekte en/of het 

woon- werk verkeer. 

  

6.  Staan er meerdere of andere voertuigen op uw naam of op naam van uw partner? 

 (bijvoorbeeld. motor, aanhanger, quad, camper, caravan, boot) 

  

7.  Staan er méér dan 2 personen (21 jaar of ouder) ingeschreven op uw adres?  

 

8.  Staat u onder bewind of vraagt u voor iemand anders kwijtschelding aan? (bijvoorbeeld 

vluchtelingenwerk)  

 

9.  Hebben u of uw kinderen recht op alimentatie? 

 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

**  indien van toepassing aanvullende gegevens bij vraag 2: 

Maakt of heeft u gebruik gemaakt van de volgende regelingen met betrekking tot Covid-19: 

- BBZ-uitkering (periodieke uitkering voor dagelijks onderhoud)  en voor welke periode: 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  .…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- TOZO(tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemer) en voor welke periode: 

  .……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- TONK(tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) en voor welke periode: 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ja /Nee * 

Ja /Nee * 

Ja /Nee * 

Ja /Nee * 

Ja /Nee * 

Ja /Nee * 

Ja /Nee * 

Ja /Nee * 

Ja /Nee * 
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4.  Toestemming gegevens opvragen bij  Inlichtingenbureau 

 

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Dan heeft u dat mogelijk volgend jaar ook. Wij kunnen dit automatisch 

controleren op basis van gegevens van het UWV, de RDW en de Belastingdienst. 

 

U hoeft dit aanvraagformulier dan niet ieder jaar opnieuw in te vullen. 

Wilt u niet dat wij geautomatiseerd controleren? Geef dat hieronder aan: 

o Ik geef geen toestemming om mijn gegevens te gebruiken om geautomatiseerd te controleren of ik 

recht heb op kwijtschelding van belasting(en). 

 

5.  Verklaring en ondertekening 

 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het onjuist invullen of het niet invullen van gegevens 

die van toepassing zijn, kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog terugvorderen van het 

kwijtgescholden bedrag. Ik weet dat u de door mij ingevulde gegevens kunt controleren bij de 

Rijksbelastingdienst en diverse uitkerende instanties. 

 

Datum     Handtekening 

 

 

 

 

6.  Informatie 

 

Wilt u meer informatie over deze aanvraag? Dan kunt u op werkdagen bellen met het telefoonnummer          

088 - 2093230. Dit telefoonnummer is van een extern kantoor, Flanderijn B.V., bureau kwijtscheldingen, dat de 

verzoeken om kwijtschelding voor de gemeente Waalwijk afhandelt. U kunt ook mailen naar 

kwijtschelding@waalwijk.nl.   

 

7.  Toelichting 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

mailto:kwijtschelding@waalwijk.nl
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8.  Opsturen of afgeven 

 

Zorg dat dit formulier volledig is ingevuld en vergeet uw handtekening niet voordat u het formulier opstuurt of 

afgeeft. 

 

Opsturen   Afgeven 

Gemeente Waalwijk 

Team Financiën/Invordering 

Postbus 10.150   Taxandriaweg 6 

5140 GB Waalwijk  5141 PA Waalwijk 

 


