
 

 

 

Aanvraagformulier kwijtschelding belastingen 

Gegevens belastingplichtige 

Naam  

Voorletters  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Burgerservicenummer  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Aanslagnummer  

Bedrag  

Welke situatie is op u van toepassing? 

 U bent alleenstaand 

 U bent woningdeler 

 U woont gehuwd/ongehuwd samen 

 U heeft een éénoudergezin 

Hoe is de samenstelling van uw gezin of uw 

gezamenlijke huishouding? 

Gegevens persoon 1 

Naam  

Voorletters  

Geboortedatum  

Echtgeno(o)t(e)/partner/ 

zoon/dochter/enz. 

 



 

 

Gegevens persoon 2 

Naam  

Voorletters  

Geboortedatum  

Echtgeno(o)t(e)/partner/ 

zoon/dochter/enz. 

 

Gegevens persoon 3 

Naam  

Voorletters  

Geboortedatum  

Echtgeno(o)t(e)/partner/ 

zoon/dochter/enz. 

 

Gegevens persoon 4 

Naam  

Voorletters  

Geboortedatum  

Echtgeno(o)t(e)/partner/ 

zoon/dochter/enz. 

 

Gegevens persoon 5 

Naam   

Voorletters  

Geboortedatum  

Echtgeno(o)t(e)/partner/ 

zoon/dochter/enz. 

 

Gegevens persoon 6 

Naam  

Voorletters  



 

 

Geboortedatum  

Echtgeno(o)t(e)/partner/ 

zoon/dochter/enz. 

 

Wat is op dit moment het saldo op de bank van u en/of 

uw partner? 

Bank/girorekening(en) 

Voeg een kopie van het bank/giroafschrift bij. 

Saldo  

Spaarrekening(en) 

Voeg een kopie van het bank/giroafschrift bij. 

Saldo  

Bent u en/of uw partner eigenaar van een woning? 

 Ja 

 Nee 

Vul de volgende gegevens in wanneer u en/of uw partner eigenaar is van een woning. 

Voeg een kopie bij. 

Wat is de WOZ-waarde van uw woning?  

Hoeveel bedraagt de huidige hypotheekschuld?  

Hoeveel betaalt u aan rente per maand?  

Hoeveel betaalt u aan aflossing per maand?  

Hoeveel bedraagt de subsidie/premie of woonkostentoeslag?  

Bent u en/of uw partner in het bezit van een auto? 

 Ja 

 Nee 

Vul de volgende gegevens in wanneer u en/of uw partner in het bezit is van een auto. 

Voeg een kopie van het kenteken bij. 

Merk/type  

Bouwjaar  

Kenteken  



 

 

Datum aankoop  

Huidige waarde  

Kilometerstand  

Heeft u en/of uw partner nog andere bezittingen? 

Dit kan gaan om een tweede woning, grond, caravan, boot of iets anders. 

 Ja 

 Nee 

Totale waarde van deze bezittingen  

Wat is uw netto inkomen per maand? 

Voeg een salaris- of uitkeringsspecificatie en bankafschrift bij. 

Wat is de aard van dit inkomen? Gaat dit om salaris, 

uitkering, pensioen, enz. 

 

Wat is uw vakantiegeld per maand/jaar?  

Wat is het netto inkomen van uw partner per maand? 

Voeg een salaris- of uitkeringsspecificatie en bankafschrift bij. 

Wat is de aard van dit inkomen? Gaat dit om salaris, 

uitkering, pensioen, enz. 

 

Wat is uw vakantiegeld per maand/jaar?  

Ontvangt u een (voorlopige) teruggave heffingskorting 

zoals een algemene heffingskorting of combinatiekorting 

van de Belastingdienst? 

 Ja 

 Nee 

Vul de gegevens in wanneer u een teruggave heffingskorting ontvangt. Voeg de 

beschikking van de Belastingdienst bij. 

Tot welk bedrag per maand/jaar?  

Ontvangt uw partner (voorlopige) teruggave 

heffingskorting zoals een algemene heffingskorting of 

combinatiekorting van de Belastingdienst? 

 Ja 



 

 

 Nee 

Vul de gegevens in wanneer uw partner een teruggave heffingskorting ontvangt. Voeg de 

beschikking van de Belastingdienst bij. 

Tot welk bedrag per maand/jaar?  

Betaalt u en/of uw partner alimentatie? 

 Ja 

 Nee 

Vul de gegevens in wanneer u en/of uw partner alimentatie betaalt. Voeg een kopie bij. 

Bedrag per maand  

Ontvangt u, uw partner of uw kinderen alimentatie? 

 Ja 

 Nee 

Vul de gegevens in wanneer u, uw partner of uw kinderen alimentatie ontvangt. Voeg 

een kopie bij. 

Bedrag per maand  

Ontvangt u en/of uw partner een kindgebondenbudget 

of kinderopvangtoeslag? 

 Ja 

 Nee 

Vul de gegevens in wanneer u en/of uw partner een kindgebondenbudget of 

kinderopvangtoeslag ontvangt. Voeg de beschikking van de Belastingdienst bij. Indien u 

Kinderopvangtoeslag heeft stuur dan een recente specificatie (factuur) van de kosten 

kinderopvang mee. 

Bedrag per maand  

Heeft u en/of uw partner nog andere inkomsten? 

 Ja 

 Nee 

Vul de gegevens in wanneer u en/of uw partner nog andere inkomsten heeft, zoals 

bijvoorbeeld rente, (kamer)verhuur, kostgangers of bijverdiensten. 

Wat is de aard van deze inkomsten?  

Wat is het netto bedrag per maand/jaar?  

 



 

 

Bewoont u een huurwoning? 

 Ja 

 Nee 

Vul de gegevens in wanneer u een huurwoning bewoont. Voeg een kopie van de 

huurspecificatie bij. 

Hoeveel bedraagt de huur per maand? (Zonder aftrek van 

huurtoeslag) 

 

Zijn in de huur servicekosten opgenomen waarvoor 

huursubsidie wordt verstrekt? 

 

Ontvangt u huurtoeslag of woonkostentoeslag? 

 Ja 

 Nee 

Vul de gegevens in wanneer u huurtoeslag of woonkostentoeslag ontvangt. Voeg een 

kopie van de beschikking bij. 

Bedrag per maand  

Heeft u en/of uw partner afbetalingsverplichtingen en/of 

andere schulden? 

 Ja 

 Nee 

Vul de gegevens in wanneer u en/of uw partner afbetalingsverplichtingen en/of andere 

schulden heeft. De hypotheek hoeft u hier niet te vermelden. 

Schuld aan  

Waarvoor  

Totaalbedrag schuld  

Aflossing per maand  

 

Schuld aan  

Waarvoor  

Totaalbedrag schuld  

Aflossing per maand  

 

 



 

 

Schuld aan  

Waarvoor  

Totaalbedrag schuld  

Aflossing per maand  

 

Schuld aan  

Waarvoor  

Totaalbedrag schuld  

Aflossing per maand  

Hoeveel zorgtoeslag ontvangt u per maand? 

Voeg een kopie van de beschikking van de Belastingdienst bij. 

Bedrag per maand  

Hoeveel zorgpremie betaalt u per maand? 

Voeg een kopie van de premienota van de zorgverzekering bij. 

Bedrag per maand  

Verwacht u binnen een jaar wijziging in de financiële 

situatie van u en/of uw partner? 

 Ja 

 Nee 

Vul de gegevens in als u binnen een jaar een wijziging verwacht. 

Waaruit bestaat deze wijziging?  

Wanneer zal deze wijziging zich voordoen?  

Ik geef tevens toestemming om het recht op 

kwijtschelding voortaan geautomatiseerd te toetsen 

Dit betekent dat uw verzoek nu en in de komende jaren getoetst wordt door 

gegevensuitwisseling met het Inlichtingenbureau (IB). 

 Ja 

 Nee 



 

 

Als u dit verzoek indient voor kwijtschelding is er een wettelijke grondslag (het besluit 

SUWI, artikel 5:24) dat de gemeente u gegevens door tussenkomst van het 

Inlichtingenbureau (IB) gaat vergelijken met de hieronder genoemde instanties. De 

volgende gegevens worden gedeeld: 

• De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (BRP -woonsituatie) 

• Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV -inkomen) 

• De Belastingdienst (Inkomen – vermogen- spaargelden) 

• De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW- vermogen uit voertuigbezit) 

Verzoeken om kwijtschelding die binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag ingediend 

worden, krijgen uitstel van betaling. Indien u na deze termijn een verzoek tot 

kwijtschelding doet, dient de aanslag binnen de gestelde betalingstermijn voldaan te 

worden. Als er kwijtschelding wordt toegekend, krijgt u het bedrag van de aanslag 

geheel of gedeeltelijk terug. 

Ondertekening 

Met de ondertekening verklaart u alles naar waarheid te hebben ingevuld. 

Plaats  

Datum  

Handtekening  

 

Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met het natrekken van de 

door u beschikbaar gestelde gegevens bij derden. Het niet (volledig) verstrekken van de 

gevraagde gegevens of het niet overleggen van de gevraagde bewijsstukken heeft tot 

gevolg dat uw verzoek om die reden wordt afgewezen. 
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