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Verkort aanvraagformulier kwijtschelding  
Gemeentelijke belastingen  

 

 

Dit is een verkort aanvraagformulier voor kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen.  

Let op: Als u één of meerdere vragen op de achterzijde van dit formulier met ja beantwoordt, dan kunt u dit formulier 

niet insturen. Wij hebben dan meer gegevens van u nodig. U moet dan een uitgebreider verzoekformulier invullen. 

Dit formulier is te vinden op onze website. Op uw verzoek sturen wij u het formulier toe. Belt u hiervoor met 14038. 

 

Stuur het formulier naar:      

Gemeente Zwartewaterland 

 t.a.v. A. Hammer – Selles 

 Antwoordnummer 4302 

 8000 VG  Hasselt 

 

of mail het naar: belastingen@zwartewaterland.nl 

 

 

Naam en voorletters:  _____________________________________     ❑ man   ❑ vrouw 

Straat en huisnummer:  ______________________________________ 

Postcode & Woonplaats: ______________________________________ 

Telefoonnummer:  _______________________ BSN-nummer:   _____________________ 

Emailadres:   _______________________ Geboortedatum:_____ - ____ - ________ 

 

 

Ik vul dit formulier naar waarheid in.  

Ik begrijp dat onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot afwijzing van mijn kwijtscheldingsverzoek. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(plaats)      (datum)         (handtekening) 

 

Wij gaan uw gegevens uitwisselen via het Inlichtingenbureau met het UWV, de RDW en de Belastingdienst. 

Wij toetsen dan of u automatisch kwijtschelding kan krijgen.  
 

Geeft u hier toestemming voor? 

 

❑  Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken om geautomatiseerd te controleren of ik recht heb op    

kwijtschelding van belasting(en). 
 
 

Voor welk jaar of welke jaren vraagt u kwijtschelding aan? ________________________________________ 

 

 

 
Vergeet niet de vragen op de achterzijde in te vullen! 

GEGEVENS AANVRAGER 
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Naast mijzelf en mijn (eventuele) partner, deel ik de woning met anderen die:  ❑ ja  ❑  nee  

- Tenminste 21 jaar oud zijn èn 

- Geen recht hebben op studiefinanciering DUO      
 

 

Ik en/of mijn partner ontvangt: 

 

- Studiefinanciering van DUO        ❑ ja  ❑  nee  

 

- Inkomsten uit kamerverhuur of kostganger(s)      ❑ ja  ❑  nee 

 

- Alimentatie en/of alimentatie voor kind(eren)      ❑ ja  ❑  nee  

 

- Uitkering uit kapitaal- of levensverzekering      ❑ ja  ❑  nee  

 

- Inkomen (bijvoorbeeld loon of pensioen) uit het buitenland    ❑ ja  ❑  nee  

 

- Inkomen uit een eigen onderneming       ❑ ja  ❑  nee  
 

 

Ik en/of mijn partner staat onder beschermingsbewind. 

Of er is sprake van een schuldsaneringsregeling, een faillissement, of van 

financiële ondersteuning door gemeente       ❑ ja  ❑  nee  

Ik en/of mijn partner bezitten slechts 1 auto en die heeft een hogere waarde dan € 3.350,-- ❑ ja  ❑  nee 

Ik en/of mijn partner bezitten meer dan 1 auto      ❑ ja  ❑  nee  

 

Ik en/of mijn partner bezitten een eigen woning        ❑ ja  ❑  nee 

Ik en/of mijn partner bezitten onroerend goed(eren) in Nederland en/of in het buitenland ❑ ja  ❑  nee 

 

 

Ik en/of mijn partner beschikken over een bankrekening(en) in het buitenland    ❑ ja  ❑  nee 

Ik en/of mijn partner beschikken over aandelen, effecten of een erfenis   ❑ ja  ❑  nee 

Heeft u ook de voorzijde van dit formulier volledig ingevuld en ondertekend? 

LEEFSITUATIE 

INKOMEN 

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

VOERTUIGEN 

EIGEN WONING 

OVERIG 


