
 

 

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor:  

• Openstaande belastingen die u de afgelopen 3 maanden niet heeft betaald.  

• Niet eerder een aanvraag heeft gedaan voor de betreffende aanslag. 

1. Uw gegevens  

Achternaam   :                     

Voorletters    :                      

Straat / huisnummer :                      

Postcode / woonplaats :                      

Telefoonnummer  :                      

Geboortedatum   :                      

BSN    :                      

Aanslagnummer   :                      

Belastingjaar   :                      

 

2. Leefsituatie 

Omschrijf uw huishouden, wie woont/wonen er op uw adres (als dat voor u geldt): 

 

1) Voorletters en achternaam  :                     

Geboortedatum  :                     

Relatie tot u    :                     

Bijvoorbeeld: partner, kind, ouder, kamerbewoner. 

Soort inkomen   :                     

Bijvoorbeeld: loon, uitkering, DUO, pensioen. 



 

 

2) Voorletters en achternaam  :                     

Geboortedatum  :                     

Relatie tot u    :                     

Bijvoorbeeld: partner, kind, ouder, kamerbewoner. 

Soort inkomen   :                     

Bijvoorbeeld: loon, uitkering, DUO, pensioen. 

 

3) Voorletters en achternaam  :                     

Geboortedatum  :                     

Relatie tot u    :                     

Bijvoorbeeld: partner, kind, ouder, kamerbewoner. 

Soort inkomen   :                     

Bijvoorbeeld: loon, uitkering, DUO, pensioen. 

 

4) Voorletters en achternaam  :                     

Geboortedatum  :                     

Relatie tot u    :                     

Bijvoorbeeld: partner, kind, ouder, kamerbewoner. 

Soort inkomen   :                     

Bijvoorbeeld: loon, uitkering, DUO, pensioen. 

 

5) Voorletters en achternaam  :                     

Geboortedatum  :                     

Relatie tot u    :                     

Bijvoorbeeld: partner, kind, ouder, kamerbewoner. 

Soort inkomen   :                     

Bijvoorbeeld: loon, uitkering, DUO, pensioen. 



 

 

Kruis hieronder aan wat voor u van toepassing is: 

□ U bent eigenaar van een koophuis, garage of bedrijfspand. 

− Als bijlage stuurt u mee: jaaropgave openstaande hypotheekschuld en jaarlijkse 

rente en aflossing. 

 

□ U bent ondernemer, zelfstandige of ZZP’er. 

− Als bijlage stuurt u mee: kopie BBZ-aanvraag / uitkering. 

 

□ U bent student (u krijgt studiefinanciering). 

− Als bijlage stuurt u mee: kopie specificatie van DUO. 

 

□ U en/of uw kind(eren) heeft/hebben recht op alimentatie. 

− Als bijlage stuurt u mee: kopie van de beschikking van de Rechtbank. 

 

□ U en/of uw partner vallen onder de wettelijke of minnelijke schuldsaneringsregeling. 

− Als bijlage stuurt u mee: kopie akkoord van de MSNP. 

 

□ U heeft 1 of meerdere auto’s/motoren (voertuigen) op uw naam staan. 

− Als bijlage stuurt u mee: kopie kentekenbewijs. 

 

□ U kunt de auto/motor niet missen. 

− Als bijlage stuurt u mee: Een verklaring van een medisch specialist, 

invalidenparkeerkaart of verklaring werkgever. 

 

□ U heeft een schuld met een betalingsregeling bij de Belastingdienst 

− Als bijlage stuurt u mee: Een kopie van de brief van de Belastingdienst met daarin 

de afgesproken betalingsregeling en wat u per maand aflost.



 

 

3. Extra toelichting (als dit nodig is) 

                         

                          

                          

                        

                   

                          

                        

               

                        

                          

           

4. Ondertekening en naar waarheid ingevuld  

• Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.  

• Ik geef toestemming om voor de komende belastingaanslagen de voor kwijtschelding 

benodigde gegevens te controleren of op te vragen bij SoZaWe, de Belastingdienst, UWV 

en de RDW. (Door uw toestemming te geven hoeft u niet elk jaar dit formulier in te vullen). 

 

Plaats   :                       

Datum  :                       

Naam aanvrager :                       

Handtekening  :  

 

 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:  

Gemeente Zoetermeer / Team belastingen 

Antwoordnummer 10009 

2700VB ZOETERMEER 


