Gemeente Waalwijk
Taxandriaweg 6
Postbus 10.150
5140 GB Waalwijk
Telefoon 0416 – 683456

Verzoek om
kwijtschelding

Naar aanleiding van uw verzoek om kwijtschelding stuur ik u dit vragenformulier toe. Om te beoordelen of u voor een kwijtschelding
in aanmerking komt dient u dit formulier geheel in te vullen en de gevraagde gegevens en specificatie(s) / kopieën bij te voegen.
U moet alle vragen die op u en/of uw echtgeno(o)t(e)/ partner en de meerder jarig(e) kind(eren)/personen die op uw
adres staan ingeschreven van toepassing zijn volledig en naar waarheid beantwoorden. Als u dat niet doet, zal uw verzoek worden
afgewezen.
U kunt het formulier terug sturen naar de Gemeente Waalwijk, Postbus 10.150 te 5140 GB Waalwijk.
Bezoekadres is Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk.
Voor inlichtingen kunt u bellen met telefoonnummer 0416 – 683 456.
Let op: voor wat betreft de Afvalstoffenheffing (vastrecht, ledigingen en kilo’s) wordt slechts kwijtschelding verleend tot een
belastingbedrag van maximaal € 200,00 (voor 2018) per jaar. Het meerdere dient u altijd te voldoen. Bewaar daarom de aanslag
Gemeentelijke Belastingen voor het vastrecht bedrag en de aanslagen afvalstoffenheffing 1e halfjaar en 2e halfjaar.
Aanvrager

Kwijtschelding

1

2

Vul de gegevens in
van de aanslagen
waarvoor u
kwijtschelding
vraagt

Woonsituatie

3

Naam en voorletters

………………………………………………………………………..

Huidig adres

……………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats

……………………………………………………………………….

Telefoon

………………………………………………………………………..

Geboortedatum

………………………………………………………………………..

E-mail

…………………………………………………………………………………………….

Belastingsoort, jaar en aanslagnummer

Openstaand bedrag

……………………………………………………………………………………………………

€ …………………….

……………………………………………………………………………………………………

€ …………………….

……………………………………………………………………………………………………

€ …………………….

……………………………………………………………………………………………………

€ …………………….

……………………………………………………………………………………………………

€ …………………….

Aantal personen van 65
jaar en ouder.
Bent u gehuwd of
ongehuwd samenwonend

…………
Ja / nee Zo ja, gegevens van echtgeno(o)t(e) /
partner
………………………………………………………….

Huishouding

Kind(eren)

Inwonend
studerende
kinderen
Voeg een kopie bij
van het laatste
bericht van de
Duo-IB groep
(studiefinanciering)
Kostganger(s) /
kamerhuurder(s)

4

Geboortedatum
………………..

Gegevens van uw medebewoners:
Naam en voorletters

Geboortedatum

Leeftijd

……………………………………………………………………

……………………

……………..

……………………………………………………………………

…………………

……………..

……………………………………………………………………

…………………

……………..

……………………………………………………………………

………………………

……………..

……………………………………………………………………

………………………

………………

……………………………………………………………………

………………………

………………

……………………………………………………………………

………………………

………………

……………………………………………………………………

………………………

……………..
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LET OP!
Loon, pensioen,
uitkering,
alimentatie e.d.

De gegevens van uzelf en van de echtgeno(o)t(e) / partner, van de meerder jarige
kind(eren) en personen invullen die op uw adres staan ingeschreven.
5

Neem de gegevens
van uw laatst
ontvangen
specificatie (geen
jaaropgaaf) over en
voeg een kopie van
deze specificatie bij.

Specificatie bijvoegen

Naam werkgever(s) of
uitkerende instantie(s)

Netto bedrag(en)

………………………………………

€ ………………… per maand/4 wkn

Vakantiegeld ja/nee € ……………

………………………………………

€ ………………… per maand/4 wkn

Vakantiegeld ja/nee € ……………

………………………………………

€ ………………… per maand/4 wkn

Vakantiegeld ja/nee € ……………

………………………………………

€ ………………… per maand/4 wkn

Vakantiegeld ja/nee € ……………

………………………………………

€ ………………… per maand/4 wkn

Vakantiegeld ja/nee € ……………

Heffingskortingen

€ ………………… per maand

Soort: ……………………………………

€ ………………… per maand

Soort: ……………………………………

Tegemoetkoming Buitengewone
Uitgave (TBU)
Andere inkomsten
Voeg een kopie van
de laatste
bijschrijving bij

(kamer)verhuur

€ ………………… per maand/week

Kostganger(s)

€ ………………… per maand/week

Ontvangen alimentatie voor
kinderen

€ ………………… per maand/week

Belastingteruggaaf

€ ………………… per maand/jaar

Premie
7
ziektekosten
Voeg een kopie van
de laatste
afschrijving bij
Zorgtoeslag
(Voeg een kopie van
de laatste specificatie
bij)

Neem over van de laatste bankof giroafschrift
De nominale premie en aanvullende
premies ziektekostenverzekering

€ ………………………… per maand

…………………………………………………………

€ ………………………… per maand

Betaalde
alimentatie

Alimentatie voor kinderen

€ ………………………… per maand

Te betalen alimentatie aan ex
echtgeno(o)t(e)
(ook bij duurzaam gescheiden leven)

€ ………………………… per maand

Kinderopvang
Kopie kosten,
toeslagen,
tegemoetkoming(en)
meezenden.

Huur woning /
kamer
(voeg een kopie van
de laatste
huurspecificatie bij)
Huurtoeslag
(voeg een kopie van
de laatste
beschikking bij)
Woonkostentoeslag
(voeg een kopie van
de laatste
beschikking bij)
Subsidiabele
servicekosten
Garage

6

€ ………………………… per maand

8

9

Kosten van kinderopvang
Kosten van geregistreerde
kinderopvang per maand
Ontvangen kinderopvangtoeslag
per maand
Tegemoetkoming kosten
kinderopvang van de werkgever,
gemeente, UWV e.d. per maand

Soort: ……………………………………

€ …………………………

€ ………………………………

€ …………………………

€ ………………………………

€ …………………………

€ ………………………………

10 Kale huur (dit is de huur zonder aftrek van huurtoeslag, maar wel
vermindert met de in de huur begrepen stook- en/of service kosten.

€ …………………………… per maand

……………………………………………………………………………

€ …………………………… per maand

……………………………………………………………………………

€ …………………………… per maand

In de huur begrepen bedrag aan subsidiabele servicekosten

€ …………………………… per maand

In de huur begrepen bedrag voor een garage

€ …………………………… per maand

___________________________________________________________________________________________________________
Verzoek om kwijtschelding (01012018)
pag. 2

Eigen woning
(Voeg een kopie met
de laatste
jaargegevens van de
hypotheekbank bij)

11 Datum aankoop of verkrijging

(voeg een kopie van
de laatste specificatie
bij)

Auto
(voeg een kopie van
kentekenbewijs deel
1 en 2 bij)

…………………………………………………………

Aankoopsom

€………………………………………………………

Huidige verkoopprijs leeg te aanvaarden
(Waarde in het economisch verkeer/huidige verkoopwaarde)
Huidige hypotheekschuld

€ ……………………………………………………

Hypotheekrente per maand exclusief de aflossing

€ ……………………………………………………

Rentepercentage
Betaalde erfpachtcanon
Premie voor koopwoning
Subsidie voor koopwoning en/of woonkostentoeslag

……………………………………………………%
€ ……………………………………………………
€ ……………………………………………………
€ …………………………………………………….

€ ……………………………………………………

12 Automerk en type

…………………………………………………………

Kenteken en bouwjaar

…………………………………………………………

Kilometerstand per heden

……………………………………………………km

Aankoopdatum

………………………………………

Aankoopsom

Huidige waarde van de auto
(zie bijvoorbeeld Bovag of ANWB-koerslijst voor de actuele waarde)
Financiering per maand
Nog openstaand bedrag
(Voeg een kopie van het financieringscontract bij)
Is de auto absoluut onmisbaar voor u of uw huishouden
door ziekte of invaliditeit van u of een van uw gezinsleden
of absoluut onmisbaar voor de uitoefening van uw beroep?
(Voeg een verklaring van onmisbaarheid bij (bij ziekte of
invaliditeit een verklaring van een onafhankelijke vertrouwensarts)

€ …………………………………
€ …………………………
€ ………………………………………………………
€ ………………………………………………………
Ja, een verklaring is bijgevoegd.
Neen

Belastingschuld /
Terugbetaling van
- Huurtoeslag
- zorgtoeslag
(voeg de
specificatie(s) bij)

13 Soort schuld
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Aanslagnummer
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Nog openstaand bedrag
€ …………………………………
€ …………………………………
€ …………………………………

Aflossing per maand
€ ………………………………
€ ………………………………
€ ………………………………

…………………………………

…………………………………………

€ …………………………………

€ ………………………………

Soort bezittingen
(waarde bij
onderhandse
verkoop van andere
bezittingen)

14 Caravan, antiek, boot, geldwaardige papieren e.d.

Bankrekeningen,
Spaartegoeden en
contanten
(neem over van de
laatste afschrift en
voeg kopieën de
laatste drie volledige
afschriften bij)

15

Overige vragen

Waarde

………………………………………………………..

€ ……………………………….

………………………………………………………..

€ ……………………………….

Saldo

Rekeningnummer

Bankrekeningnummer

€ …………………

………………………………………………………………………

Bankrekeningnummer

€ …………………

………………………………………………………………………

Girorekening

€ …………………

………………………………………………………………………

Spaar(loon)regeling

€ …………………

………………………………………………………………………

Spaarrekeningen

€ …………………

………………………………………………………………………

Contant geld indien dit meer is dan
€ 225,00

€ …………………

………………………………………………………………………

16 Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen
van de aanslagen Afvalstoffenheffing en/of
Gemeentelijke belastingen

Ja

/

Nee
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Bijlage

Ondertekening

17 Uw verzoek om kwijtschelding wordt
afgewezen indien niet alle informatie en
specificaties en kopieën heeft bijgevoegd die
op u van toepassing zijn.

Specificaties van salaris, uitkering, premie
ziektekostenverzekering, zorgtoeslag, alimentatie,
lening, schulden, kentekenbewijzen deel 1 en 2,
autofinanciering, bewijs van onmisbaarheid auto,
gegevens van de hypotheek, premie koopwoning,
huurlasten, huurtoeslag, bank- en/of giroafschriften
enz.

18 De gemeente kan uw gegevens uit deze aanvraag
in de toekomst gebruiken om geautomatiseerd te
toetsen of uw recht op kwijtschelding kan worden
verlengd. De gemeente zal daarvoor uw gegevens
door het inlichtingenbureau laten controleren bij
o.a. Rijksbelastingdienst, UWV en het Rijksdienst
voor het Wegverkeer. Kan uw recht
geautomatiseerd worden vastgesteld, dan hoeft u
niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen.

Wilt u niet dat uw persoonsgegevens betrokken
worden bij digitale bestandsvergelijking, dan kunt u
hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de
ambtenaar belast met de invordering van de
gemeente Waalwijk.

19 De ondergetekende verklaart dit formulier
naar waarheid te hebben ingevuld.

Uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als u de
vragen die op u van toepassing zijn, niet volledig heeft
ingevuld.
Het opzettelijk vermelden van onjuiste of het niet
vermelden van gegevens die van toepassing zijn, kan
leiden tot strafvervolging en het alsnog invorderen van het
kwijtgescholden bedrag.
Uw gegevens kunnen gecontroleerd worden bij de
Rijksbelastingdienst. Tevens geeft u bij ondertekening van
het formulier toestemming om informatie in te winnen bij
derden.

Toelichting
(indien u te weinig
ruimte heeft om
een toelichting te
geven kunt een
extra bijlage
bijvoegen).

Plaats

………………………………….

Datum

…………………………………..

Aantal bijlage

…………………………………..

Handtekening

…………………………………..

20 Als u wilt kunt u hier een toelichting geven op uw verzoek om kwijtschelding
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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