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Aanvraagformulier kwijtschelding 
 
 

Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor belastingaanslagen die opgelegd zijn door de gemeente 
Zwartewaterland U kunt iemand vragen om dit formulier voor u in te vullen, bijv. een familielid, boekhouder of 
schuldhulpverlener. U moet wel altijd zelf het formulier ondertekenen.  
 
Het niet of niet volledig verstrekken van de gevraagde gegevens of het niet overleggen van de gevraagde 
bewijsstukken heeft tot gevolg dat uw verzoek buiten behandeling wordt gesteld. Het al dan niet opzettelijk 
verstrekken van onjuiste 
gegevens kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en alsnog invorderen van het kwijtgescholden bedrag. 
 

 

 

Naam en voorletters:  ________________________________________________________  man   vrouw 

Straat en huisnummer:  ________________________________________________________ 

Postcode & Woonplaats:  ________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ____________________________  BSN-nummer:   ____________________ 

Emailadres:   ____________________________  Geboortedatum: _____ - ____ - ________ 

 
 

 
Bent u:   gehuwd/samenwonend  één-oudergezin  woningdeler   alleenwonend 
 
Vul de gegevens in van alle personen die op uw huidig adres woonachtig zijn. 
 

Naam + voorletters Geb. datum M/V  Relatie tot aanvrager  Soort inkomen/ 
        (bijv. partner/zoon/dochter) studiefinanciering 
1. __________________ _____________ __________ _________________________ ________________ 

2. __________________ _____________ __________ _________________________ ________________ 

3. __________________ _____________ __________ _________________________ ________________ 

4. __________________ _____________ __________ _________________________ ________________ 

5. __________________ _____________ __________ _________________________ ________________ 

6. __________________ _____________ __________ _________________________ ________________ 

 

 

Soort belasting *     Verschuldigd bedrag  aanslagnummer 

 Gemeentelijke belastingen    € _________________  _________________ 

 ……………………………………    € _________________  _________________ 

1. GEGEVENS AANVRAGER 

2. GEGEVENS OVER UW LEEFSITUATIE 

3. VOOR WELKE BELASTINGEN VRAAGT U KWIJTSCHELDING AAN? 
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Van u zelf en uw 
partner 
 

   

 Rekeningnummer Saldo Rekeningnummer Saldo 

1. Betaalrekening _________________ €________________ _________________ €________________ 

2. Betaalrekening _________________ €________________ _________________ €________________ 

3. Spaarrekening _________________ €________________ _________________ €________________ 

4. Extra rekening _________________ €________________ _________________ €________________ 

5. Contant geld _________________ €________________ _________________ €________________ 

*Stuur kopieën mee van de laatste twee afschriften van alle genoemde bankrekeningen.  
 

Bent u of één van uw medebewoners in het bezit van een auto?   ja   nee 

Zo ja, vermeldt de volgende gegevens en voeg een kopie kenteken deel II en het aankoopbewijs bij: 

Merk ______________________ Aankoopdatum ______________________ 

Type ______________________ Huidige waarde* ______________________ 

Bouwjaar ______________________ Financieringsschuld ______________________ 

Kenteken ______________________ Kilometerstand ______________________ 

* ANWB koerslijst, hier kunt u de huidige waarde van uw auto zien.  

Bij een waarde hoger dan € 2.269,- krijgt u geen kwijtschelding 

 

Is de auto onmisbaar door ziekte of invaliditeit van u of één van uw gezinsleden/medebewoners?   ja   nee 

Zo ja: Stuur een bewijs van uw arts of behandelend specialist mee. 

Is de auto onmisbaar in verband met de uitoefening van uw beroep?   ja   nee 

Zo ja: Geef de reden van onmisbaarheid aan: 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Bent u of één van uw medebewoners in het bezit van een eigen woning?   ja   nee 
Zo ja, hoeveel bedraagt de huidige hypotheekschuld?     € _____________________ 

Wat is de WOZ-waarde van de woning?        € _____________________ 

*Stuur een kopie van het laatste jaaroverzicht van de hypotheekschuld mee. 

 
Heeft u of één van uw medebewoners nog andere bezittingen, zoals grond, garage,  
tweede woning, caravan, boot, effecten, aandelen etc?    ja   nee 

4.1 BANKREKENINGEN, SPAARGELDEN, CONTANT GELD  

4.2 AUTO 

4.3 WONING 

4.4 ANDERE BEZITTINGEN 

4. VERMOGENSVRAGEN 
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Zo ja, welke bezittingen  

_____________________________________________________________________________________ 

Totaal waarde bezittingen € _____________________ 

 

 

 

 

Werkgever/ 

Uitkeringsinstantie/Overig 

Uitbetaald aan?  

uzelf/partner   

Netto bedrag per maand: Vakantiegeld per jaar: 

_________________________ ____________________________ € ____________________ €___________________ 

_________________________ ____________________________ € ____________________ €___________________ 

_________________________ ____________________________ € ____________________ €____________________ 

_________________________ ____________________________ € ____________________ €____________________ 

_________________________ ____________________________ € ____________________ €____________________ 

*Stuur kopieën mee van de laatste salarisspecificaties van de genoemde inkomens. 
 
Let op: Bent u ondernemer? Vul dan 5.3 in. 

Volgt u of één van de medebewoners een studie?      ja   nee   
Zo ja, stuur een kopie van het bewijs van inschrijving van de studie mee 
 
Ontvangt hij of zij studiefinanciering?      ja   nee  
Zo ja, stuur een kopie voor- en achterkant van de toekenningsbeschikking van de studiefinanciering mee. 

Krijgt u een BBZ-uitkering van de gemeente?                                                 ja   nee   
Zo ja, stuur een kopie mee van de specificatie van uw BBZ-uitkering 
 
Bent u of één van uw medebewoner(s) van 21 jaar of ouder een ondernemer?  ja   nee 
Zo ja, wat is de naam van uw bedrijf?  ________________________________________________KvK-nummer: _________________ 
 
*Stuur de volgende gegevens mee: 

 De meest recente balans, winst- en verliesrekening 
 De meest recente aangifte inkomstenbelasting 

 

Ontvangt u of één van uw medebewoners huurtoeslag ?    ja   nee 
Zo ja, hoe hoog is dit bedrag per maand?     € _________________ 
*Stuur een kopie van de toekenningsbeschikking van de belastingdienst mee. 
 

Ontvangt u of één van uw medebewoners een kindgebondenbudget ?    ja   nee 
Zo ja, hoe hoog is dit bedrag per maand?     € _________________ 
*Stuur een kopie van de brief met het toekenningsbeschikking mee. 

 

5.2 STUDIE & STUDIEFINANCIERING  

5.3 ONDERNEMERS 

5.4a HUURTOESLAG/WOONKOSTENTOESLAG 

5.4c ZORGTOESLAG 

5.4b KINDGEBONDENBUDGET 

5. INKOMSTEN 

5.1 LOON, PENSIOEN, UITKERING(EN) 
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6.4 ZORGVERZEKERINGSKOSTEN 

6.5 ANDERE VERPLICHTINGEN 

Ontvangt u en/of één van uw medebewoners zorgtoeslag?     ja 
  nee  
Welk bedrag aan zorgtoeslag ontvangt een ieder per maand?   € __________________ 
*Stuur een kopie van de toekenningsbeschikking van de belastingdienst mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heeft u en/of uw medebewoner(s) een huurwoning?    ja   nee 
Zo ja, hoeveel bedraagt de kale huur per maand?    € _________________ 
Wat is het in de huur begrepen bedrag aan servicekosten?  € _________________  
*Stuur een kopie van de huurovereenkomst mee. 
 
Indien u en/of uw medebewoner(s) hypotheekrente betalen,  
wat is dan daarvan het bedrag per maand?    € _________________ 
Wat is de aflossing per maand?     € _________________ 
*Stuur een kopie van het laatste bankafschrift mee waarop de hypotheekrente en aflossing wordt afgeschreven. 
 

Hebben u en/of uw medebewoners alimentatieverplichtingen?   ja   nee 
Zo ja, aan wie?          _________________ 
Wat is het bedrag wat per maand betaald moet worden?  € _________________  
*Stuur een kopie van het laatste bankafschrift mee waarop de alimentatie is afgeschreven. 

 
Heeft u en/of één van uw medebewoners maandelijkse kosten voor de kinderopvang?   ja   nee 
(in een geregistreerd kindercentrum of geregistreerd gastouderbureau)    
Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten per maand?     € _________________  
*Stuur een kopie van de laatste nota of bankafschrift mee waarop de kosten van kinderopvang zijn afgeschreven. 
 
Wat is het bedrag aan kinderopvangtoeslag wat ontvangen wordt?   € _________________  
(of tegemoetkoming van gemeente of het UWV) 
*Stuur een kopie van de toekenningsbeschikking van de belastingdienst of een kopie beschikking van gemeente of 
UWV mee.  
 
 
 
 
Welk bedrag aan premie zorgverzekeringskosten betaalt  
u per maand voor uzelf en/of uw partner?   € ________ aan verzekeraar:_____________________ 
 
 
*Stuur een kopie van het laatste afschrift mee, waarop de premie is afgeschreven of stuur een kopie van de polis mee. 
 
 
 
 
Hebben u en/of één van de medebewoners afbetalingsverplichtingen en/of schulden?  ja   nee 
  

6 UITGAVEN 

6.1 HUUR/HYPOTHEEK 

6.2 ALIMENTATIE 

6.3 KOSTEN KINDEROPVANG 
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7. FAILLISSEMENT, MINNELIJKE OF WETTELIJKE SCHULDSANERINGSREGELING 

8. TOELICHTING 

9. NAAM EN ADRES GEMACHTIGDE 

10. TOESTEMMING GEAUTOMATISEERDE KWIJTSCHELDING 

Zo ja, waarvoor? Aan wie? Wat is het bedrag aan 
aflossing en rente per maand? 

Wat is de restschuld op dit 
moment? 

1. Belastingschulden Belastingdienst € ____________________ € ____________________ 

2.____________________ ____________________ € ____________________ € ____________________ 

3.____________________ ____________________ € ____________________ € ____________________ 

*Stuur een kopie van de afbetalingsverplichtingen mee. 
 

 

 

 

 

 
Vermeld hieronder de gegevens van de curator, schuldbemiddelaar cq bewindvoerder en geef aan wanneer het faillissement is 
uitgesproken of wanneer een schuldsaneringsregeling tot stand is gekomen. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Indien u wenst kunt u hieronder nadere inlichtingen verstrekken: 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Geef hier de naam en het adres in van de gemachtigde die het verzoek om kwijtschelding indient. 
 
Naam en voorletters  :__________________________________________________________________________ 

Straat en huisnummer  :__________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats  :__________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer   :__________________________________________________________________________ 

 
 
 
Verleent u toestemming om een geautomatiseerde toetsing voor het recht op kwijtschelding te doen en de voor kwijtschelding 
relevante gegevens te controleren en op te vragen bij de gemeentelijke Sociale Dienst, Belastingdienst, UWV en de RDW? 
 
 ja  nee 

 

De ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwoord en verleent hierbij machtiging aan de gemeente 
Zwartewaterland om navraag te doen bij: 

 de verhuurder over de verstrekte huurgegevens; 

 de werkgever/uitkeringsinstantie/belastingdienst over het inkomen en toeslagen; 
 
 

Plaats    : ____________________________________________________ 

11. ONDERTEKENING 
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Datum    :

 ____________________________________________________ 

 

 

Handtekening   : ____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Informatie 
Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Het ministerie van Financiën 
heeft normbedragen voor de kosten van het levensonderhoud vastgesteld, waaraan uw verzoek door de gemeente wordt getoetst. 
Kwijtschelding is in de gemeente Zwartewaterland alleen mogelijk voor de volgende belastingen: 

 OZB eigenaren; 
 afvalstoffenheffing (vast recht en een beperkt aantal ledigingen); 
 rioolheffing. 

 
Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt onder andere af van: 

 de hoogte van het netto maandinkomen èn toeslagen 
 het vermogen (bezittingen) 
 eventuele aflossingsverplichtingen aan de Belastingdienst 
 een aantal verplichte uitgaven 

van alle bewoners op het adres in de leeftijd van 21 jaar en ouder. 
 
De gemeente beoordeelt of u de belasting werkelijk niet kunt betalen. De gemeente houdt hierbij niet alleen rekening met uw eigen 
financiële situatie, maar ook met die van uw eventuele partner en medebewoner(s) boven de 21 jaar. Zij kunnen immers meebetalen in 
de kosten van uw huishouden. Deze medebewoner noemen we ‘kostendeler’. Het aantal kostendelers op uw adres heeft invloed op de 
berekening van de kwijtschelding. Iedereen kan kostendeler zijn. Het maakt niet uit of deze persoon ook echt meebetaald aan de kosten 
in het huishouden. Studenten, kostgangers en kamerhuurders zijn geen kostendeler.  
 
Om te bepalen of u de belasting werkelijk niet kunt betalen, berekent de gemeente de betalingscapaciteit. Daarmee wordt bedoeld het 
bedrag dat er maandelijks van het inkomen overblijft na aftrek van een bedrag voor noodzakelijke kosten van bestaan. Dit bedrag is 
afhankelijk van uw leefsituatie en wordt elk half jaar opnieuw vastgesteld door de gemeente: de zogeheten normbedragen voor 
noodzakelijke kosten van bestaan. Als het (gezamenlijke) netto besteedbare inkomen gelijk of lager is dan het normbedrag, kunt u 
kwijtschelding krijgen.   
Het netto besteedbare inkomen van u (en uw eventuele partner en medebewoners boven de 21 jaar) is het totaal aan inkomsten (zoals 
bijvoorbeeld loon, pensioen, uitkering, ontvangen alimentatie, heffingskortingen, toeslagen) verminderd met bedragen voor huur of 
hypotheekrente, premies zorgverzekering, nominale premies AWBZ, betaalde alimentatie. 
 
Als u vermogen heeft, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding. Ook als uw partner of medebewoner vermogen heeft, is 
kwijtschelding niet mogelijk. Vermogen is de totale waarde van bezittingen verminderd met de openstaande hypotheekschuld. 
Voorbeelden van vermogen zijn: een eigen woning, spaartegoeden, banksaldo, spaarbrieven, grond, een garage, een caravan, een boot, 
effecten, antiek, verzamelingen en vorderingen. Onder vermogen wordt ook de waarde van bijvoorbeeld uw inboedel of auto meegeteld 
als deze meer waard zijn dan € 2.269,-. 
 
De volgende bewijsstukken moet u (indien van toepassing) bij uw aanvraag toevoegen: 

 Kopie aanslag gemeentelijke belastingen en aanslag waterschap (GBLT) 
 Laatste 2 afschriften van uw bankrekening (betaal-, spaar- en overige rekeningen) 
 Toekenningsbeschikkingen belastingdienst huurtoeslag/zorgtoeslag/kinderopvangtoeslag/kindgebonden budget 
 Kosten kinderopvang 
 Kopie bewijs inschrijving studie èn studiefinanciering 
 Specificatie te ontvangen òf te betalen alimentatie 
 Uitkeringsstrook of loonstrook (geen jaaropgave) 
 Afschrift polis zorgverzekering 
 Beschikking voorlopige teruggaaf belastingdienst 
 Kopie overzicht schulden 
 Kopie kentekenbewijs auto deel II 
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Heeft u vragen? 
Neem dan gerust contact op met het team Belastingen via telefoonnummer 14038. 

  
Vergeet niet om ook kwijtschelding aan te vragen voor de waterschapslasten!  
Dit doet u vanaf nu bij GBLT. 


