
KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

 Vraag over je/jouw inkomen 
Ontvang je of jouw partner:

  Loon uit arbeid

	 Studiefinanciering DUO

  AOW-uitkering SVB

  Uitkering van een pensioenfonds

  Uitkering UWV, welke   

  Bijstandsuitkering gemeente

 Contactpersoon:

  Alimentatie voor jezelf en  

 /of jouw kind(eren)

  Kapitaal- of levensverzekering

  Inkomen/pensioen uit het   

 buitenland, etc. 

  Anders: 

 Vraag over jouw leefsituatie  
 Ik woon alleen. Ga door met vraag 3 en verder. 

 Ik woon niet alleen. Vul hieronder de gegevens de andere bewoners en ga door met de andere vragen. 

Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Relatie tot mij Soort inkomen

Jouw gegevens  
Voorletter(s) en achternaam:* 

Adres:* 

BSN:*

Email:* 

Telefoonnummer:* 

Aanslagnummer:* 

Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Met dit formulier kun je kwijtschelding aanvragen voor 

de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding is alleen 

mogelijk voor nog openstaande gemeente belastingen 

en voor gemeente belastingen die je de afgelopen drie 

maanden hebt betaald.

Ondernemers en rechtspersonen
In de gemeente Hellendoorn komen ondernemers en 

rechtspersonen niet in aanmerking voor kwijtschelding 

van gemeentelijke belastingen. Voor hen is het wel 

mogelijk om door middel van een saneringsakkoord 

kwijtschelding aan te vragen. 
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 Overige vragen   
Heb je en/of jouw partner onroerende goed(eren) 

bijvoorbeeld een eigen woning in Nederland en/of in het 

buitenland? 

 Nee    Ja

 

 Los je momenteel schulden af 
 bij de Belastingdienst?

  Nee    Ja
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 Heb je energietoeslag ontvangen? 
 Nee    Ja, namelijk: €     (De energietoeslag telt niet als vermogen/inkomen mee bij deze aanvraag).
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 Heb je en/of jouw partner bankrekening(en)  
 in het buitenland?  

  Nee    Ja

 Betaal je kosten aan kinderopvang?   
  Nee    Ja

 

  Ben je zelfstandig ondernemer?
  Nee    Ja

 Ontvang je en/of jouw partner van de 
 Belastingdienst maandelijks een bedrag  
 i.v.m. een voorlopige aanslag inkomsten-
 belasting en/of heffingskorting(en)?  

  Nee    Ja

  

Ondertekening 
 Ja, ik verklaar hierbij dit formulier naar 

 waarheid te hebben ingevuld. 

Datum  

Automatische controle 

Heb je dit jaar recht op kwijtschelding? Dan heb je dat mogelijk volgend jaar ook. Wij kunnen dit automatisch controleren. 

Geef je hier toestemming voor, dan hoef je dit aanvraagformulier niet ieder jaar opnieuw in te vullen. 

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

 kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 

Wat gebeurt er na mijn aanvraag? 
Na ontvangst van je aanvraagformulier toetsen wij of je recht hebt op kwijtschelding. Na ontvangst van dit aanvraag-

formulier ontvang je een ontvangstbevestiging en verdere informatie. Mogelijk ontvang je ook aanvullende vragen. 

In dat geval nemen wij contact met je op. Na toetsing ontvang je schriftelijk bericht of je recht op kwijtschelding hebt of 

niet. 

Alles ingevuld? 
Heb je alle vragen ingevuld en het formulier ondertekend? 

Dan kun je dit formulier versturen.
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 Vraag over bijzondere omstandigheden  
Sta je en/of jouw partner onder bewind/beschermingsbewind, is sprake van een minnelijke- of wettelijke schuldsanerings-

regeling, word je en/of jouw partner geholpen door bijvoorbeeld een budgethulp of is sprake van een faillissement? 

  Nee    Ja, geef aan wat van toepassing is:
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