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AANVRAAGFORMULIER  

VERZOEK KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 
U kunt dit formulier ook online invullen. Kijk hiervoor op www.steenwijkerland.nl 

 

Dit formulier graag volledig invullen en met de gevraagde bijlagen inleveren bij of sturen naar:   

Gemeente Steenwijkerland 

bezoekadres:  Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk 

postadres:  Postbus 162, 8330 AD Steenwijk 

 

Adresgegevens  

Naam en voorletters  

Straatnaam en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Geboortedatum  
 

Ik vul dit formulier naar waarheid in.  

Ik begrijp dat onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot afwijzing van mijn kwijtscheldingsverzoek. 
 

   

(plaats) (datum) (handtekening) 
 

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heeft u dat volgend jaar ook. Wij kunnen dit automatisch 
controleren op basis van gegevens van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer (RDW), Basisregistratie personen (BRP) en de Belastingdienst. Geeft u hier toestemming voor, 
dan hoeft u dit aanvraagformulier niet ieder jaar opnieuw in te vullen. U kunt dit aangeven door het onderstaande 
hokje aan te vinken.  

 Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken om geautomatiseerd te controleren of ik recht heb op 

kwijtschelding van belasting(en). 
 

Voor welk jaar of welke jaren vraagt u kwijtschelding aan?      
 

1. Leefsituatie 
a. Vul de gegevens in van uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner (indien van toepassing). 

 Naam en voorletters                                                                                      Geboortedatum  

b. Vul de gegevens van de inwonende kinderen en medebewoners 

 Naam en voorletters  Geboortedatum  Relatie tot aanvrager  

(bv. kind, zus, broer) 

 Soort inkomen  

(bv. loon, uitkering of 

studiefinanciering) 
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 Let op! 

vul bij de vragen 2 tot en met 12 de gegevens in van uzelf en van uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner  
 

 

Kolom voor: 

- de gegevens van uzelf en 

- de gemeenschappelijke gegevens van u en uw echtgeno(o)t(e) of 

van u en uw samenwonende partner 

Kolom voor: 

- de gegevens van alleen uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende 

partner 

 

2. Bank-/spaarrekeningen, contant geld 

 Voeg kopieën toe van de afschriften met saldo van de laatste 3 maanden.  

 Als sprake is van een bedrag ontvangen inzake PGB een kopie van bewijsstuk toekenning PGB meesturen. 

 
IBAN   Saldo  IBAN   Saldo 

   €     €  

   €     €  

   €     €  

   €     €  

 Contant geld (als het meer is dan € 225,-)  €   Contant geld (als het meer is dan € 225,-)  €  

 

3. Auto en andere motorvoertuigen (bijv. motor, scooter) 

 Voeg een kopie toe van deel 1 en 2 van het kentekenbewijs of voor- en achterkant kentekenkaart. 

 Kenteken  Kilometerstand  Is de auto/motorvoertuig 

gefinancierd? 

 Is de auto/motorvoertuig onmisbaar voor 

uitvoering beroep of  vanwege ziekte, 

invaliditeit? 

     *ja/nee  **ja/nee 

     *ja/nee  **ja/nee 

     *ja/nee  **ja/nee 

  * Voeg een kopie toe van het financieringscontract 

** Voeg een kopie toe van een werkgevers verklaring, medische verklaring of invalide-  

    parkeerkaart 

 

4. Waarde (bij vrije verkoop) van andere bezittingen 

 Vul de waarde in van antiek, boot, caravan, vakantiehuis, geldswaardige papieren en dergelijke. 

 Soort bezitting  Waarde     Waarde   

  €     €   

  €     €   

  €     €   

 

5. Eigen woning 

 Datum aankoop/verkrijgen van de woning 

   Waarde      Waarde   

 Aankoopsom €      €    

 Huidige verkoopprijs  

(leeg te aanvaarden) 

 

€ 

 

 

     

€ 
  

 Neem over van de laatste specificatie van de hypotheekafschrijving      

 Huidige hypotheekschuld €      €    

 Bedrag hypotheekaflossing per maand €      €   

 Rentepercentage   %      % 

 Bedrag van de hypotheekrente 

(exclusief aflossing) 

 

€ 

 

 

     

€ 

 

 

 

   Voeg een kopie toe van de laatste jaargegevens van de hypotheekbank 
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 Kolom voor: 

- de gegevens van uzelf en 

- de gemeenschappelijke gegevens van u en 

uw echtgeno(o)t(e) of van u en uw 

samenwonende partner 

Kolom voor: 

- de gegevens van alleen uw echtgeno(o)t(e) 

 of samenwonende partner 

 

6. Huur van woning of kamer 

 Voeg een kopie toe van de laatste huurspecificatie 

 Huur (zonder aftrek van huurtoeslag) €   per maand 

   

 Voeg een kopie toe van de beschikking huurtoeslag Belastingdienst 

 Huurtoeslag €   per maand 

 

7. Inkomsten uit (kamer)verhuur  en/of kostgangers 

 (Kamer)verhuur €   per maand  €   per maand 

 Kostgangers €   per maand  €   per maand 

 

8. Loon, pensioen, uitkering(en), ontvangen alimentatie en dergelijke 

a. Neem over van de laatste specificatie(s): 

 Naam werkgever of naam uitkerende instantie (bijvoorbeeld Sociale Verzekeringsbank, ABP, UVW en dergelijke). 

 Naam instantie Netto 

bedrag 

 Per 

week 

Per 4 

weken 

Per 

maand 

  Netto 

bedrag 

 Per  

week 

Per 4 

weken 

Per 

maand 

 €    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  €    €  

  €    €  

  €    €  

   Voeg een kopie toe van het laatste uitkeringsoverzicht bijvoorbeeld loonstrook, geen jaaropgave 

b. Vakantiegeld over loon en/of uitkering €   per jaar  €   per jaar 

c. Andere inkomsten zoals overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, dertiende maand, bijverdiensten, rente, enz. 

 Soort inkomsten  Netto 

bedrag 

   Netto 

bedrag 

  

  €   per jaar 

per jaar  

per maand 

per maand 

per maand 

 €   per jaar 

per jaar 

per maand 

per maand 

per maand 

  €    €   

d. Ontvangen alimentatie voor de 

kinderen 

€    €   

e. Andere ontvangen alimentatie €    €   

f. Studiefinanciering (inclusief lening) €    €   

   Voeg een kopie toe Besluit studiefinanciering van blz. 1 en 2 

g. Bij variabele inkomsten €   per maand  €   per maand 

   Voeg een kopie toe van de specificatie over de laatste 3 maanden 

h. Ontvangt u een kindgebonden budget?   nee 

 ja (voeg een kopie toe van de beschikking 

kindgebonden budget van de Belastingdienst) 

  

 

9. Premies ziektekostenverzekeringen 
 De premie ziektekostenverzekering €   per maand  €   per maand 

   Voeg een kopie toe van de laatste specificatie 

 Ontvangen zorgtoeslag €   per maand  €   per maand  

   Voeg een kopie toe van de beschikking zorgtoeslag van de Belastingdienst 
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 Kolom voor: 

- de gegevens van uzelf en 

- de gemeenschappelijke gegevens van u en 

uw echtgeno(o)t(e) of van u en uw 

samenwonende partner 

Kolom voor: 

- de gegevens van alleen uw echtgeno(o)t(e) 

of samenwonende partner 

 

10. Betaalde alimentatie 

 Alimentatie betaald voor kinderen €     €    

 Alimentatie betaald aan vroegere 

echtgeno(o)t(e) (ook bij duurzaam 

gescheiden leven) 

 

 

€ 

 

 

 

   

 

€ 

 

 

 

 

  

Naam vroegere echtgeno(o)t(e) 

  

   Voeg een kopie toe van de laatste overschrijving 

 

11. Betalingsverplichtingen of schulden bij overheidsinstanties 

 Welke aanslagen moet u nog betalen aan welke instantie, zoals terugvordering van huurtoeslag, zorgtoeslag en dergelijke? 

 Voeg een kopie toe van een betalingsregeling 

 Instantie  Omschrijving  Belastingjaar   Betalingsregeling (het 

maandelijks af te lossen bedrag) 

       €  

       €  

       €  

 

12. Te verwachten teruggaaf van belasting en/of heffingskorting 

 Voeg een kopie toe van de voor- en achterzijde van de beschikking van de Belastingdienst 

 Belastingsoort  Bedrag  Over welk jaar   Bedrag  Over welk jaar 

  €     €    

  €     €    

  €     €    

 

 Gegevens gemachtigde 

 Alleen invullen als dit formulier niet 

door de aanvrager zelf is ingevuld 
Naam en voorletters   

Straatnaam en huisnummer   

Postcode en woonplaats   

Telefoon   

 

 Aantal bijlagen:     

 


