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Gegevens van de belastingschuldige (de naam die op het aanslagbiljet staat)  

Naam  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Geboortedatum  E-mail  

Burgerservicenummer  Telefoonnummer overdag  

 

Is de aanslag waarvoor u kwijtschelding aanvraagt meer dan 3 maanden geleden volledig betaald? indien ja dan 
is geen kwijtschelding meer mogelijk; u hoeft het formulier niet in te vullen! 

 

 
*   Er is ook sprake van een gezamenlijke huishouding wanneer u met uw broer/zus/opa/oma/kleinkind of 

vriend/vriendin samenwoont. 

*  Wanneer u alleen met uw ouders of met uw meerderjarige kinderen de woning deelt, geldt dat niet als een  
gezamenlijke huishouding. Wel is per 1 januari 2018 de kostendelersnorm van toepassing. Als u een woning deelt 
met personen vanaf 21 jaar gaat de wet ervan uit dat u de kosten kunt delen. De kwijtscheldingsnorm wordt in die 
situatie lager. De kans op kwijtschelding wordt daardoor aanzienlijk minder. 

 

Voor welke aanslag(en) vraagt u kwijtschelding aan? 

Aanslagbiljetnummer: Belastingjaar: 

Aanslagbiljetnummer: Belastingjaar: 

Aanslagbiljetnummer:  Belastingjaar: 

1. Leefsituatie 

□ 
U woont (on)gehuwd samen of vormt op een andere manier een gezamenlijke huishouding.* Voeg, bij het verder 
invullen van dit formulier, alle van toepassing zijnde bijlagen toe van u èn uw eventuele partner/huisgenoot. 

□ 
U bent een éénouder gezin (bij u in huis wonen kind(eren) onder de 18 jaar met recht op kinderbijslag).  
Bij co-ouderschap kopie ouderschapsplan toevoegen. 

□ U bent alleenstaand/leeft duurzaam gescheiden. 

□ Er is sprake van een hulpbehoevende medebewoner. Voeg een verklaring toe van de huisarts. 

2. Gegevens gezinsleden (partner, kind(eren) en/of huisgenoten) 
 
Naam en voorletter(s) 

 
Geboorte 

datum 

 
BSN 

Soort relatie 
(b.v.partner, kind, 

zus, broer, ouder 
enz ) 

Soort inkomen  
(b.v. loon, uitkering, 
AOW, 
Studiefinanciering) 

     

     

     

     

     

     

     

Uitgebreid formulier 
 

Verzoek kwijtschelding 
Gemeentelijke belastingen 

 
 
 
 

verzoek kwijtschelding  
gemeentelijke belastingen 



versie 05032018                                                                                                                                                                                       2 
 

Vink aan en stuur alle gegevens en bijlagen mee van u én uw partner/huisgenoot indien van toepassing. 
 

 

4. Bankrekening(en) / spaarrekening(en) en beleggingstegoeden  

Vermeld hieronder de IBAN rekeningnummers  

IBAN: 

Voeg volledige kopieën toe van alle bank-/spaarafschriften en/of 
beleggingen van de afgelopen 3 maanden (voorafgaand aan dit 
verzoek) van u en uw eventuele partner/huisgenoot.  
 
Let op!  Het saldo, de naam en alle bij- en afschrijvingen moeten 
volledig zichtbaar zijn. 

IBAN: 

IBAN: 

IBAN: 

IBAN: 

Indien sprake van schuldhulpverlening Voeg overzichten toe van schuldhulpverlening. 

Indien sprake van persoonsgebonden budget  Voeg een bewijsstuk toekenning PGB toe. 

 

5.  Auto’s en/of motor    Voeg bijlagen toe indien van toepassing 

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

□ Nee □ Ja Kentekenbewijzen. 

Is er een openstaande schuld autofinanciering? □ Nee □ Ja Financieringscontract en openstaande schuld. 

Is de auto onmisbaar door ziekte/invaliditeit   
van u of uw gezinsleden? 

□ Nee □ Ja 
Gehandicaptenparkeerkaart of een medische 
verklaring van een onafhankelijk arts. 

Is de auto onmisbaar voor uw beroep? □ Nee □ Ja 
Verklaring van uw werkgever dat u niet met het 
openbaar vervoer op uw werkplek kunt komen. 

 

6. Eigen woning   Voeg bijlagen toe indien van toepassing 

Heeft u en/of uw eventuele partner/huisgenoot 
een eigen woning? 

□ Nee □ Ja Laatste jaargegevens van de hypotheek waaruit 
de hoogte van de hypotheek en het bedrag van 
de betaalde hypotheekrente of erfpachtcanon 
blijkt. 

Heeft u een tegoed spaar/beleggingsrekening 
voor de hypotheek? 

□ Nee □ Ja Het laatste overzicht van het 
spaar/beleggingstegoed. 

Ontvangt u een voorlopige teruggaaf belasting 
hypotheekrente? 

□ Nee □ Ja Beschikking voorlopige teruggaaf 
hypotheekrente. 

Ontvangt u een woonkostentoeslag □ Nee □ Ja Beschikking woonkostentoeslag. 

Vruchtgebruik van een woning of het recht van 
gebruik en bewoning 

□ Nee □ Ja Notariële akte. 

 

7. Overige bezittingen Voeg bijlagen toe indien van toepassing 

Heeft u of uw eventuele partner/huisgenoot de 
afgelopen 6 maanden grote uitgaven gedaan. 

□ Nee □ Ja Betalingsbewijs aankoop. 

Omschrijving aankoop:  Aankoopbedrag €  

Heeft u of uw eventuele partner/huisgenoot 
andere waardevolle bezittingen? 

□ Nee □ Ja 
(b.v. stuk grond, caravan, boot, antiek, 
waardepapieren, aandelen, beleggingsrekening, 
kapitaalverzekering, etc.) voeg bewijsstukken bij. 

Omschrijving bezitting: Vrije verkoopwaarde € 

Omschrijving bezitting: Vrije verkoopwaarde € 

 
 
 

3. Ondernemer  

Bent u en/of uw eventuele partner zelfstandig 
ondernemer? 

□ Nee □ Ja 
Voeg een kopie bij van het 

besluit/uitkeringsspecificatie BBZ. 

Als u ondernemer bent dan komt u alleen in aanmerking voor kwijtschelding (van het privégedeelte van de aanslag) 
als u een BBZ uitkering van de gemeente ontvangt.  U kunt volstaan met het ondertekenen van deze aanvraag, 

onderstaande vragen hoeft u verder niet in te vullen. 
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8. Toeslagen Belastingdienst  Voeg bijlagen toe indien van toepassing 

Huurtoeslag □ Nee □ Ja 

 
Beschikking Belastingdienst (voor- en achterkant).  

Zorgtoeslag □ Nee □ Ja 

Kinderopvangtoeslag □ Nee □ Ja 

Kindgebonden budget □ Nee □ Ja 

Tegemoetkoming kosten kinderopvang 
van de gemeente of UWV 

□ Nee □ Ja Beschikking kinderopvang, Werk en inkomen of UWV. 

 

9. Inkomsten  Voeg per inkomstenbron een kopie bij van: 

□ Salaris □ ANW  De laatste specificatie (b.v. uitkering, loon, pensioen) 
geen bankafschrift of jaaropgave!!  

 

 Bij studiefinanciering het toekenningsbesluit van DUO 
waaruit blijkt hoe de studiefinanciering is opgebouwd. 

□ Participatiewet (bijstand) □ AOW 

□ UWV □ SVB 

□ DUO (studiefinanciering) □ Pensioen 

□  Vakantiegeld / eindejaarsuitkering   Specificatie vakantiegeld/eindejaarsuitkering. 

□  Overige inkomsten   Bewijsstukken (b.v. aanvullend pensioen, rente, 13e maand,                                
overwerkvergoeding, eindejaarsuitkering, onregelmatigheidstoeslag). 

Onderverhuur of kostgangers □ Nee □ Ja  Verhuurcontract of overeenkomst. 

 
Alimentatie ontvangen voor uzelf en/of 
uw kinderen 

 

□ Nee □ Ja 
 Laatste bijschrijving op  het bankafschrift én een kopie 

van de uitspraak van de rechtbank waarin het bedrag 
aan alimentatie staat vermeld. 

Heffingskorting 
 Voorlopige aanslag belastingdienst (voor- en 

achterkant). 

 

10. Woonlasten  Voeg bijlagen toe indien van toepassing 

Huurt u een woning/kamer? □ Nee □ Ja 
Laatste huurspecificatie of huurcontract (kale huur + 
servicekosten). 

 

11. Ziektekostenverzekeringpremie Voeg bijlagen toe indien van toepassing 

Gegevens ziektekostenpremies en aanvullende 
verzekering 

Recente polis zorgverzekering met vermelding van de 
maandpremie. 

 

12. Alimentatie te betalen Voeg bijlagen toe indien van toepassing 

Door u betaalde 
alimentatie/onderhoudsbijdrage 

□ Nee □ Ja 

Laatste afschrijving op het bankafschrift én de uitspraak 
van de rechtbank waarin het bedrag aan alimentatie staat 
vermeld. 

 

13. Kinderopvang Voeg bijlagen toe indien van toepassing 

Maakt u gebruik van kinderopvang □ Nee □ Ja Facturen van de laatste 3 maanden. 

 

14. Betaling op 
belastingschulden/toeslagschulden 

Voeg bijlagen toe indien van toepassing 

Betaalt u op 
belastingschulden/toeslagschulden* 

□ Nee □ Ja 
Belastingaanslag(en) en betaalbewijzen van de tot nu toe 
gedane betalingen. 

* b.v. inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen of terugvordering van toeslagen (kindgebonden budget of huur-, 
zorg- en kinderopvangtoeslag). 
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15. Algemene vragen  Voeg bijlagen toe indien van toepassing 

 
Verwacht u binnen 12 maanden een wijziging in 
de inkomenssituatie?  
 

□ Nee □ Ja 
Vermeld bij de toelichting onder punt 16 de 
wijziging. 

Verwacht u binnen nu en 1 jaar een belasting 
teruggave? 

□ Nee □ Ja 

Per belastingsoort (inkomstenbelasting en 
premie volksverzekeringen) beschikking 
belastingdienst over teruggave (voor- en 
achterkant). 

Is op u een faillissement of 
schuldsaneringsregeling van  toepassing 

□ Nee □ Ja 
Vermeld bij de toelichting de gegevens van de 
curator, schuldbemiddelaar c.q. bewindvoerder 

Per wanneer is het faillissement uitgesproken of is de 
schuldsaneringsregeling tot stand gekomen? 

Datum: 

Heeft u een co-ouderschapsregeling? □ Nee □ Ja Ouderschapsplan/regeling. 

Is de persoon waarmee u samenwoont student? □ Nee □ Ja Bewijs van inschrijving studie. 

 

16. Toelichting op uw verzoek om kwijtschelding 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gegevens van de gemachtigde (alleen invullen als dit formulier NIET door de aanvrager zelf is ingevuld)  

Naam gemachtigde  

Correspondentie adres  

Postcode en plaats   

Telefoon  

E-mail  

 

Verklaring en ondertekening 

Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld. Ik weet dat het opzettelijk vermelden van 
onjuiste gegevens of het niet vermelden van gegevens die van toepassing zijn, kan leiden tot strafrechtelijke vervolging 
en het alsnog invorderen van het kwijtgescholden bedrag. Ik ben op de hoogte van het feit dat u de juistheid van de 
door mij verstrekte gegevens kunt controleren bij het inlichtingenbureau, de Rijksbelastingdienst, RDW en diverse 
uitkerende instanties. 

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heeft u dat volgende jaren ook. Wij kunnen dit automatisch 
controleren op basis van gegevens van Belastingdienst, het UWV, BRP en de RDW. Geeft u hieronder toestemming 
dan hoeft u dit aanvraagformulier niet ieder jaar opnieuw in te vullen.  

Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken om geautomatiseerd te 
controleren of ik recht heb op kwijtschelding van gemeentelijke belasting(en). 

      □ Ja □ Nee 

Naam en datum  Handtekening 

  

 
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier dient u een verzoek om kwijtschelding in. Dit formulier kunt u via 

info@hofvantwente.nl digitaal indienen. Ook kunt u het formulier opsturen naar postbus 54, 7470 AB Goor of inleveren 

in het gemeentehuis aan de Höfte 7 in Goor.  


