
 
Kwijtschelding aanvragen 
Voor de gemeentelijke belastingen 

 

 

☐  Ja, ik ga voor volgende belastingjaren akkoord met de automatische kwijtscheldingstoets. 

Mijn gegevens en die van mijn partner worden uitgewisseld met het Gebiedsteam Sociale 
Dienst, de Belastingdienst, het UWV,  de RDW en GBA-V.  
Ik weet dat ik, als ik hier GEEN toestemming voor geef, ik volgende belastingjaren zelf een 
verzoek om kwijtschelding moet indienen. 
 

Gegevens van de aanslag waarvoor u kwijtschelding aanvraagt 

Aanslagnummer      Belastingjaar           _ 

 
Gegevens van degene op wiens naam de aanslag staat 

Achternaam en voorletters                _ 

BSN          Geb.datum           _ 

Straat, huisnummer                 _ 

Postcode, woonplaats                _ 

IBAN (rekeningnummer)                _               

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

Zo ja: U  HBO / MBO / Anders   & Thuiswonend / Uitwonend 

 Partner HBO / MBO / Anders   & Thuiswonend / Uitwonend 

2. Welke meerderjarige (21 jaar en ouder) personen zijn woonachtig/ingeschreven op 

uw adres? 

   Naam    Geb.datum      Soort inkomen* Relatie tot u** 

1                                                                 _ 

2                                                                 _ 

3                                                                 _ 

*Voorbeeld: loon, uitkering, studiefinanciering | **Voorbeeld: partner, broer, ouder 

3. Bent u en/of uw partner ondernemer?  Ja / Nee 

Zo ja:  Naam bedrijf 1      KvK-nummer          _ 

 Naam bedrijf 2      KvK-nummer          _ 

4. Bent u en/of uw partner klant bij een (volks)kredietbank?  Ja / Nee 

Zo ja: wat voor soort financiële hulp krijgt u/uw partner via deze bank? 
Voorbeeld financiële hulp: schuldhulpverlening, WSNP 

                  _ 

                  _ 

 

 



5. Heeft u en/of uw partner een bewindvoerder?  Ja / Nee 

 Zo ja: wat voor soort hulp krijgt u/uw partner via de bewindvoerder? 
Voorbeeld hulp bewindvoerder: beschermingsbewind, WSNP 

                  _ 

                  _ 

 
6. Bent u en/of uw partner (mede)eigenaar van een onroerende zaak?  Ja / Nee 

Voorbeeld: woning, garage, grond 

 Zo ja: Wat betreft het?               _ 

  Adres perceel                _ 

7. Heeft u en/of uw partner een kapitaal-/levensverzekering, een aandeel in een 

onverdeelde boedel, aandelen of effecten?  Ja / Nee 

Zo ja:  Wat betreft het?               _ 

 In geval van verzekering: Soort verzekering            _ 

Verzekeringsnummer            _ 

8. Heeft u en/of partner een onroerende zaak of bankrekening(en) in het buitenland? 

Ja / Nee     Zo ja: Waar staat de onroerende zaak en/of om welke rekening gaat het? 

                              _ 

                              _ 

9. Hebt u en/of uw kinderen recht op alimentatie? Ja / Nee 

Zo ja: Om hoeveel kinderen gaat het?             _ 

10. Betaalt u en/of uw partner alimentatie?  Ja / Nee 

Zo ja: Om hoeveel kinderen gaat het?             _ 

11. Bent u statushouder? Dus hebt u een (tijdelijke) verblijfsvergunning? Ja / Nee 

Bankrekeningen en spaargeld 
Vul hier de rekeningnummers in en neem hierin ook beleggingen en aandelen mee inclusief 
saldo. 
    IBAN (rekeningnummer) Uzelf  Partner Medebewoner(s) 

Bankrekening      €  €  €         _ 

       €  €  €         _ 

Spaarrekening     €  €  €         _ 

       €  €  €         _ 

Kredietbank      €  €  €         _ 

       €  €  €         _ 

 
 
 
 
Datum:     Handtekening      

U kunt dit volledig ingevulde en ondertekende formulier zonder postzegel en in gesloten enveloppe terugsturen naar: 
Gemeente Ooststellingwerf, Antwoordnummer 12, 8400 XC  Oosterwolde. 

 


