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Zeewolde 

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen 
(als er een invorderingsprocedure loopt kunt u niet meer met dit formulier 
kwijtschelding aanvragen. Vul dan het ‘uitgebreide’kwijtscheldingsformulier in).  
 
  

- Door het invullen en ondertekenen van dit formulier dient u een verzoek 
om kwijtschelding in.  
- Door inlevering van dit formulier gaat u akkoord dat gegevens worden 
gecontroleerd bij andere organisaties, waaronder het UWV, de RDW en de 
Belastingdienst.  
 
Als uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd kan worden vastgesteld dan 
wordt volgend jaar opnieuw bekeken of u voor automatische kwijtschelding 
in aanmerking komt.  
 

1. Persoonlijke gegevens 

Achternaam  

Voornamen  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

Telefoonnummer  

Mobiel telefoonnummer  

E-mailadres  

 

 Bankrekeningnummer(s) 

  

 

2. Gegevens van de aanslag 

 
Aanslagbiljetnummer van 
de aanslag waarvoor u 
kwijtschelding vraagt  

Bedrag van de aanslag € 
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3. Aanvullende vragen 

Maak het juiste vakje zwart 

1. Bent u of uw partner zelfstandig ondernemer?   ja        nee 

 

2. Bent u en/of uw partner student?   ja        nee 

 

3. Zijn er naast u en/of uw partner nog één of  

meerderjarigen (18 jaar en ouder) woonachtig of  

ingeschreven op uw adres?   ja        nee 

 

4. Heeft u en/of uw partner een bewindvoerder?   ja        nee 

 

5. Staan er meerdere of andere voertuigen (bijv. auto,  

camper, quad, caravan, boot) op uw en/of uw  

partners naam?     ja        nee 

 

6. Bent u en/of uw partner (mede)eigenaar van een  

woning, garage, grond, overig onroerend goed?   ja        nee 

 

7. Heeft u en/of uw partner een kapitaal-/ 

levensverzekering, aandelen, effecten?   ja        nee 

 

8. Heeft u en/of uw partner onroerend goed of  

bankrekening(en) in het buitenland?   ja        nee 

 

9. Is de aanslag meer dan 3 maanden geleden  

betaald?     ja        nee 

 

10. Hebt u en/of uw kinderen recht op alimentatie?   ja        nee 

 

11. Ontvangt u en/of uw partner inkomen/pensioen  

uit het buitenland?      ja        nee 

 

4. Ondertekening 

 

Ondergetekende verklaart dat hij/zij dit formulier naar waarheid heeft 
ingevuld. 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. 

Plaats, datum  

Handtekening:  

 

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur 
contact opnemen met het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde,  
036 - 522 9522 


