
 

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
                                                                         
Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen van de onroerende zaakbelasting 
eigenaar woning, de hondenbelasting (één hond), de afvalstoffenheffing en de 
rioolheffing. Voor zakelijk gerelateerde belastingaanslagen is geen kwijtschelding 
mogelijk.  
 
Let op dat u kopieën meestuurt van alle gevraagde bewijsstukken. 
 
Na ontvangst van het kwijtscheldingsformulier wordt aan u uitstel van betaling 
verleend voor de duur van de behandeling van het kwijtscheldingsverzoek. Als u 
gebruik maakt van automatische incasso dan zal er maandelijks geïncasseerd worden. 
Als blijkt dat u in aanmerking komt voor volledige kwijtschelding dan zullen de 

termijnen aan u worden terugbetaald. 
 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid in te vullen. 

 
Datum:__________   Handtekening: 
 
Aantal bijlagen: __________ ________________________________________
          

 
VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VAN HET AANSLAGBILJET GEMEENTEBELASTINGEN 

 
1. Op welk vorderingsnummer heeft uw verzoek betrekking? (meerdere 

mogelijk) 
 

Vorderingnummer(s): ____________________     __________________ 
      ____________________        __________________ 
 

2. Persoonlijke gegevens   □ Man    □ Vrouw 
 

Naam en voorletters:  _______________________________________________ 

 
Adres:                       _______________________________________________ 
 
Postcode -woonplaats: _______________________________________________ 
  
Mobiel telefoonnr.: ______________ Vast telefoonnr.:____________________ 

 

E-mailadres:_______________________________________________________ 
 
 

3. Hoe is uw huishouden samengesteld (excl. uzelf)? 

□ Gehuwd/samenwonend         □ Alleenstaande ouder       □Alleenstaand 
Het huishouden bestaat uit 2+ volwassenen. De kinderen zijn jonger dan 18 jaar.    Ik woon alleen 
 

 

(eventueel) medebewoners: 
 

  Naam en voorletters   Geboorte-  M/V     Soort relatie             Soort inkomen 

       datum                 (bv. zoon/dochter)     (bv werk/student)    
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
*Indien er een studerend kind op het adres woont, ontvangen wij graag een bewijs van 

inschrijving van de betreffende opleiding. 



 

4. Vragen over INKOMEN: (kopie recente inkomstenspecificaties meesturen) 

 

a) Ontvangt u een uitkering/studiefinanciering?    □ Ja □ Nee 

 
Zo ja, welke soort: 

□ Gemeente Veldhoven □ UWV     □ AOW, sociale verzekeringsbank    □ DUO 

 

U ontvangt per,      □ Maand □ 4 weken  

Uw partner ontvangt per,      □ Maand □ 4 weken 

 

b) Ontvangt u inkomsten uit arbeid?      □ Ja □ Nee 

 

U ontvangt per,      □ Maand □ 4 weken  

Uw partner/huisgeno(o)t(en) ontvangen per,  □ Maand □ 4 weken 

 

c) Ontvangt u pensioen?     € __________         □ Ja □ Nee 

Ontvangt uw partner pensioen?    € __________  □ Ja □ Nee 

 

d) Ontvangt u Kindgebonden Budget?      □ Ja □ Nee 

Ontvangt u of uw partner heffingskorting van de Belastingdienst? □ Ja □ Nee 

 

e) Ontvangt u partner-alimentatie?   € __________  □ Ja □ Nee 

Ontvangt u kinder-alimentatie?    € __________  □ Ja □ Nee 

 

f) Ontvangt u inkomsten van een kostganger?  € __________  □ Ja □ Nee 
 (zo ja, huurovereenkomst bijvoegen) 

 

 

5. Vragen over UITGAVEN: 
 

a) Heeft u een huurwoning?        □ Ja □ Nee 

(kopie recente huurspecificatie, uitsplitsing huur en servicekosten bijvoegen) € __________ 
 

b) Ontvangt uw huishouden huurtoeslag?      □ Ja □ Nee  

(kopie beschikking, voor- en achterzijde bijvoegen)    € __________ 
 

c) Hoeveel bedraagt uw ziektekostenverzekering?    € __________ 
(kopie zorgpremie bijvoegen) 
 

Hoeveel bedraagt de ziektekostenverzekering van uw partner?  € __________ 
(kopie zorgpremie bijvoegen) 
  

d) Ontvangt uw huishouden zorgtoeslag?      □ Ja □ Nee 

(kopie beschikking, voor- en achterzijde bijvoegen)    € __________ 
  



 

6. Vragen over BEZITTINGEN/VERMOGEN: 
 
a)  IBAN van bank- en/of spaarrekening  

(kopie afschriften v/d laatste maand meesturen, incl. saldo) 

 
      IBAN van bank- of spaarrekening           Tenaamstelling   

  

  

  

   

      

 b) Bent u en/of uw partner in het bezit van een of meer auto’s?  □ Ja □ Nee 
 (kopie kentekenbewijs meesturen) 

 
Merk: __________ Model: __________ Bouwjaar: __________ 
 
Kenteken: __________  Datum aankoop: __________ 
 
Huidige waarde: € __________ Kilometerstand: __________ 

 

c) Is de auto onmisbaar?      □ Ja □ Nee   □ Nvt 
(Zo ja, een verklaring van onmisbaarheid van de auto bijvoegen. Een verklaring van uw     
werkgever/behandeld arts dan wel een invalideparkeerkaart volstaat) 

 

d) Zijn u en/of uw partner eigenaar van een woning?   □ Ja □ Nee 

e) Betaalt u of uw partner rente en/of aflossing voor een hypotheek?  □ Ja   □ Nee 

 
Zo ja, hoeveel bedraagt de hypotheekrente per maand?   € __________ 
(kopie laatste jaargegevens van hypotheekbank met rentesaldo en betaalrente) 

Zo ja, hoeveel bedraagt de aflossing per maand?    € __________ 
(kopie bewijsstuk meesturen) 

 
 

f) Hebben u en/of uw partner nog andere bezittingen, zoals garage/grond/tweede 

woning/(sta)caravan/boot/effecten/vorderingen/spaarbrieven?  □ Ja □ Nee 

Zo ja, welke bezittingen? _____________________________________________ 
   

 

g) Heeft uw huishouden belastingschulden waarop u aflost?  □ Ja □ Nee 

 
Zo ja, hoeveel lost u per maand af op de belastingschuld?  € __________ 
(kopie betalingsregeling en betaalwijzen van de tot nu toe gedane betalingen meesturen) 

 

h) Hebben u of uw partner alimentatieverplichtingen?   □ Ja □ Nee 

 
Zo ja, aan wie en hoeveel? ______________________________ € __________ 
(kopie bewijsstuk meesturen) 

 
 

7. ALGEMENE VRAGEN. 
 

a) Is binnen een jaar een wijziging te verwachten in de financiële toestand van uw 
huishouden? 

(bijvoorbeeld i.v.m. afstuderen, werkaanvaarding, bevordering, schenking, etc.) □ Ja □ Nee 

  
Zo ja, waaruit bestaat deze wijziging?_______________________________________ 



 
 

Wanneer verwacht u dat deze wijziging zich zal voordoen?______________________ 
 

b) Indien gewenst kunt u een nadere toelichting geven op uw kwijtscheldingsverzoek. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

c) Op welke IBAN kan een eventuele teruggave te ontvangen? 
 
IBAN: _________________ t.n.v._____________________________________ 

 
 

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heeft u dat volgend jaar ook. Wij 
sturen uw gegevens naar Stichting Inlichtingenbureau en zij kunnen dit voor u 
controleren op basis van gegevens van de gemeente, het UWV, RDW en 
Belastingdienst. Om deze gegevens door te mogen sturen hebben wij uw toestemming 
nodig. Hiervoor kunt u onderstaand hokje aanvinken. 

 

□  Ik geef wel toestemming om mijn gegevens door te sturen naar Stichting 

Inlichtingenbureau en tevens te gebruiken om geautomatiseerd te controleren of ik 
recht heb op kwijtschelding van de gemeentelijke belasting(en) 

□ Ik geef geen toestemming 

 
 

De van u verkregen gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waar dit formulier 
voor dient. Verwerking van uw gegevens gebeurt overeenkomstig de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Gaat u ermee akkoord dat wij uw e-mailadres en telefoonnummer 
registreren in onze administratie? 
 

□ Ja      □ Nee 

 

 
N.B.   
Het niet (volledig) verstrekken van de gevraagde gegevens/bewijsstukken heeft tot gevolg dat uw verzoek om kwijtschelding zal worden 

afgewezen. 
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