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Verzoekformulier Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 
   
Met dit formulier vraagt u kwijtschelding aan voor de gemeentelijke belastingen. 
Uw verzoek wordt eerst getoetst door het Inlichtingenbureau. Over de uitkomst van de 
geautomatiseerde toets krijgt u bericht van de gemeente. Indien nodig vragen wij u dan 
alsnog aanvullende gegevens toe te sturen. 
 

1. Gegevens van de persoon die op de aanslag staat: 
Naam en voorletters  
Straatnaam en huisnummer  
Woonplaats  
Geboortedatum  
BSN nummer  
Telefoonnummer  

Email-adres  

 
Bent u gehuwd of samenwonend ?  Ja / Nee*  *doorhalen wat niet van toepassing is 

Wonen er op dit adres meer personen van  21 jaar en ouder?  Ja / Nee* 
Zo ja, vul hieronder de gegevens in 

  
 Soort inkomen 

 
Relatie tot u (bijv. 

 

   (bijv. loon, uitkering, studie- partner, broer, ouder, 

     Naam Geboortedatum financiering)   kind, kostganger) 

 

    
 

  

 

    
 

  

          

 
2.Gegevens van de aanslag gemeentelijke belastingen: 
Aanslagnummer  
Totaalbedrag van de aanslag  

 
3. Bankrekeningen, spaargelden 
Vermeld onderstaand alle rekeningnummers van spaar-, internetrekening(en), belegging, aandelen 
te vermelden, incl. saldo. Ook als u een kredietbankrekening heeft dan dient u deze te vermelden 
incl. saldo en reserveringen. 

       Rekeningnummer Uzelf Partner Inwonende familie- 

    
leden/medebewoner 

Bankrekening   € € € 

    € € € 

     Spaarrekening   € € € 

    € € € 

     Kredietbank   € € € 
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4. Vragen voor kwijtscheldingstoets           *doorhalen wat niet van toepassing is 

  1. Bent u en/of uw partner student? Ja/nee* 

2. 
2a 

Bent u en/of uw partner zelfstandig ondernemer? 
Zo ja, onder welk nummer staat u ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel? ………….BTW nummer ?................. 

Ja/nee* 

2b Ontvangt u als ondernemer een uitkering Bijzondere Bijstand Zelfstandigen? Ja/nee* 

3. Bent u en/of uw partner (mede) eigenaar van een woning, garage, grond, 
overig onroerend goed? 

Ja/nee* 

4. Heeft u en/of uw partner een kapitaal-/levensverzekering,  een onverdeelde 
boedel, aandelen of effecten?  

Ja/nee* 

5. Heeft u en/of partner onroerend goed en/of bankrekening(en) in het   
buitenland? 

Ja/nee* 

6. Heeft u en/of uw kinderen recht op alimentatie? 
Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het?........ 

Ja/nee* 

7. Betaalt u en/of uw partner alimentatie?  
Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het? ……….. 

Ja/nee* 

8. Ontvangt u en/of uw partner inkomen/pensioen uit het buitenland?  Ja/nee* 

9. Bent u en/of uw partner klant bij een (volks)kredietbank? 
Zo ja, betreft het schuldhulpverlening of WSNP of …………………….. 

Ja/nee* 

10. Heeft u/en of uw partner een bewindvoerder?  
Zo ja, betreft het beschermingsbewind of WSNP of ……………………. 

Ja/nee* 

 

5. Verklaring, machtiging    *doorhalen wat niet van toepassing is 

 Ik machtig de gemeente tot het digitaal inzien van 
werkgeversinformatie, inkomensgegevens, gegevens van de RDW 
en binnen de gemeente bekende gegevens. 

 
Ja/nee* 

 Ik machtig de gemeente om voor de beoordeling van mijn verzoek 
gebruik te maken van de gegevens van het Landelijk 
Inlichtingenbureau (ILB). 

 
Ja/nee* 

 Ik geef met dit formulier de gemeente toestemming om ook voor 
volgende jaren gebruik te maken van de geautomatiseerde toets.  
 

Om dit geautomatiseerd te controleren hebben wij uw toestemming nodig.  
* U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. 

Ja/nee* 

 
6. Ondertekening 

Ik verklaar dat ik de vragen naar waarheid heb ingevuld. 
Naam Datum Handtekening 

 
 
 

  

 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient u zo spoedig mogelijk te zenden aan:  
 

Gemeente Ooststellingwerf  (postzegel niet nodig) 
Ter attentie van team Invordering – Kwijtschelding  
Antwoordnummer 12 
8400 XC  Oosterwolde  
   

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging per post toegestuurd. Vanaf dit moment hoeft u eerst niet te 
betalen, zolang de aanvraag kwijtschelding in behandeling is.  


