
 
 
 
  
                       
 
 

AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE  BELASTINGEN 

In verband met uw verzoek om kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen verzoek ik u onderstaande 
vragen te beantwoorden en deze brief binnen 7 maanden na dagtekening van de aanslag in te dienen bij de  
Gemeente Veenendaal. Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier, ontvangt u schriftelijk een 
ontvangstbevestiging en wordt er voor desbetreffende aanslag uitstel van betaling verleend. 
 

1.   Persoonlijke gegevens 

Naam 
 

Adres 
 

Postcode 
 

Woonplaats 
 

Burgerservicenummer 
 

 

2.   Aanslaggegevens (kopie aanslagbiljet toevoegen, slechts 1 aanslag per verzoekformulier invullen) 

Subjectnummer  Belastingjaar aanslag  

Aanslagnummer  Bedrag aanslag € 

 

3.   Leefsituatie 

Voert u een huishouding voor u alleen? □ Ja       □ Nee 

Bent u (gehuwd of ongehuwd) samenwonend? □ Ja       □ Nee 

Behoren kinderen jonger dan 18 jaar tot uw huishouden? □ Ja       □ Nee 

Behoren kinderen ouder dan 18 jaar tot uw huishouden? □ Ja       □ Nee 

Wonen er op uw adres nog andere personen, die geen onderhuurder of kostganger zijn? □ Ja       □ Nee 

 
4.   Gezinssamenstelling 

 Naam Geboortedatum 

Aanvrager/aanvraagster   

Echtgenote/partner   

Kind (1)   

Kind (2)   

Kind (3)   

Overige inwonende persoon (1)   

Overige inwonende persoon (2)   

 

5.   Inkomsten (kopieën toevoegen van 2 maanden) 

Netto inkomsten per maand uit: Van aanvrager/ 

aanvraagster 

Van echtgenote/ 

partner 

Van kind(eren)/ 

overige inwonende 

personen (18 jaar 

of ouder) 

Salaris € € € 

ANW/AOW/AWW/IOAW/IOAZ/SVB/WAJONG/WAO/WAZ/WGA/ 

WIA/WW/ZW (omcirkelen wat van toepassing is) 

€ € € 

Participatiewet € € € 

Vakantiegeld € € € 

Pensioen € € € 

DUO € € € 

Overige maandelijkse inkomsten € € € 

 

6.   Heffingskorting van de Belastingdienst 

Ontvangt u en/of uw partner heffingskorting? □ Ja      □ Nee €                                      per maand 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7.   Alimentatie 

Betaalt u en/of uw partner alimentatie? □ Ja      □ Nee €                                      per maand 

Ontvangt u en/of uw partner alimentatie? □ Ja      □ Nee €                                      per maand 

 

8.   Onderverhuur/kostgangers 

Ontvangt u en/of uw partner een vergoeding voor onderverhuur? □ Ja      □ Nee €                                      per maand 

Ontvangt u en/of uw partner een vergoeding van kostganger(s)? □ Ja      □ Nee €                                      per maand 

 

9.   Woonsituatie 

Woont u in een huurwoning? □ Ja       □ Nee €                                      per maand 

Ontvangt u en/of partner huurtoeslag? □ Ja       □ Nee €                                      per maand 

Heeft u en/of partner een eigen woning? □ Ja       □ Nee (ga verder bij nummer 10) 

Aankoopdatum:          -          - Aankoopsom:  € 

Hypotheekschuld:  € Hypotheekrente:  €                                                    per maand 

Teruggave Belastingdienst:  € Waarde spaar- en/of beleggingsproduct:  € 

 

10.   Ziektekosten 

Hoeveel zorgpremie betaalt u en/of uw partner? €                                      per maand 

Hoeveel zorgtoeslag ontvangt u en/of uw partner? €                                      per maand 

 

11.   Schulden bij de Belastingdienst 

Lost u en/of uw partner een schuld af bij de Belastingdienst? □ Ja       □ Nee (ga verder bij nummer 12) 

Openstaande schuld:  € Aflossing: €                                                  per maand 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De ondergetekende verklaart tot ondertekening van dit formulier bevoegd te zijn en dit naar waarheid te hebben  
ingevuld en verleent toestemming de gemeente Veenendaal ter controle van deze gegevens inlichtingen in te winnen      
bij derden. Deze machtiging geldt ook voor nog op te leggen belastingaanslagen.  

16.   Ondertekening 

Datum:           -             -  Telefoonnummer:  

Plaats: Handtekening 

 

 

 

Dit formulier dient u volledig ingevuld met de bijgevoegde checklist en bewijsstukken in te leveren. Dit kan par mail via 

belastingen@woudenberg.nl of opsturen naar: Gemeente Veenendaal, afdeling Belastingen, Postbus 1100, 3900 BC 

Veenendaal. 

 

 

 

 

12.   Kinderopvang 

Maakt u gebruik van kinderopvang? □ Ja      □ Nee €                                      per maand 

Ontvangt u en/of uw partner kinderopvangtoeslag? □ Ja      □ Nee €                                      per maand 

Ontvang u en/of uw partner kindgebonden budget? □ Ja      □ Nee €                                      per maand 

13.   Bank en/of spaarrekening (van u en/of uw partner) 

IBAN: Saldo: € 

IBAN: Saldo: € 

IBAN: Saldo: € 

14.   Motorvoertuigen 

Heeft u en/of uw partner één of meerdere motorvoertuigen? □ Ja       □ Nee 

Kenteken(s): Bouwjaar: Km-stand: 

Is de auto onmisbaar door ziekte/invaliditeit? □ Ja       □ Nee 

15.   Faillissement / Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) 

Bent u in staat van faillissement verklaard of is de WSNP op u van 

toepassing? 

□ Ja    □ Nee Datum uitspraak:          -          - 

mailto:belastingen@woudenberg.nl


 

CHECKLIST AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE  BELASTINGEN 
 

In verband met uw verzoek om kwijtschelding van de aanslag gemeentelijke belastingen dient u onderstaande 

bescheiden bij uw aanvraag toe te voegen.  

 

Bewijsstukken Bijgevoegd N.v.t. 

Kopie van aanslagbiljet □ □ 

Kopie van specificatie netto loon/uitkering/DUO van u en/of uw partner en/of uw 
kind(eren) van de afgelopen twee maanden 

□ □ 

Kopie van specificatie pensioen van u en/of uw partner  □ □ 

Kopie van eventuele maandelijkse overige inkomsten van de afgelopen twee 
maanden 

□ □ 

Kopie van voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst inzake de heffingskorting 
van u en/of uw partner (zowel de voor-als achterkant) 

□ □ 

Kopie van bankafschrift van de ontvangen/betaalde alimentatie □ □ 

Kopie van bankafschrift van de ontvangen/betaalde onderverhuur/vergoeding 
kostganger(s) van de afgelopen twee maanden 

□ □ 

Kopie van recente huurspecificatie □ □ 

Kopie van beschikking huurtoeslag van de Belastingdienst van u en/of uw partner □ □ 

Kopie van hypotheekgegevens van u en/of uw partner van 31 december 
voorgaand jaar 

□ □ 

Kopie van premie zorgverzekering van u en/of uw partner □ □ 

Kopie van beschikking zorgtoeslag van de Belastingdienst van u en/of uw partner  □ □ 

Kopie van schuld van de Belastingdienst van u en/of uw partner □ □ 

Kopie van specificatie kinderopvang  □ □ 

Kopie van beschikking kindgebonden budget van de Belastingdienst □ □ 

Kopie van alle bankafschriften van alle bank- en/of spaarrekeningen van u 
en/of uw partner van de afgelopen twee maanden 

□ □ 

Kopie waaruit blijkt dat uw auto onmisbaar is wegens ziekte of invaliditeit □ □ 

 
Indien dit formulier niet tijdig c.q. onvolledig ingevuld wordt terugontvangen, de gevraagde bijlagen niet zijn  

bijgevoegd, danwel blijkt dat het formulier onjuist is ingevuld, wordt uw verzoek om kwijtschelding afgewezen.  

U dient zelf voor kopieën van bewijsstukken zorg te dragen. 

 
 
 

 


