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Aanvraagformulier kwijtschelding  

Gegevens aanvrager 

BSN nummer  ...........................................................  Man      Vrouw 

Naam  ...............................................................................................  

Adres  ...............................................................................................  

Postcode en plaats  ...............................................................................................  

Telefoonnummer  ...............................................................................................  

Geboortedatum  ...............................................................................................  

E-mailadres  ...............................................................................................  

IBAN ……………………………………………………………………………... 

Gegevens gemachtigde / bewindvoerder 

Naam  ...............................................................................................  

Adres  ...............................................................................................  

Postcode en plaats  ...............................................................................................  

Telefoonnummer  ...............................................................................................  

E-mailadres  ...............................................................................................  

Benodigde informatie 

Is er sprake van een van de volgende situaties? Zo ja stuur dan ook de gevraagde 

documenten mee. Omcirkel wat van toepassing is. 

 

Heeft u een eigen woning?      JA / NEE 

Ja:  Stuur het meest recente overzicht van uw hypotheekschuld mee. 

Betaald of ontvangt u alimentatie?      JA / NEE 

Ja:  Stuur een kopie van uw bankafschriften mee waaruit blijkt hoeveel 

alimentatie u maandelijks ontvangt of betaald. 

Bent u ondernemer of ZZP’er?      JA / NEE 

Bent u student?        JA / NEE 

Ja:  Stuur een kopie van uw maandelijks ontvangen studiefinanciering van de 

DUO mee. 

Heeft u inwonende kinderen van 21 jaar of ouder?   JA / NEE 

Ja:  Stuur een bewijs van inschrijving voor een studie of kopie van de 

beschikking DUO mee (indien van toepassing). 

           z.o.z. 
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Ondertekening 

Ondergetekende verklaart hierbij dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Datum  ...............................................................................................  

Handtekening  ...............................................................................................  

Automatische controle 

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Dan heeft u dat mogelijk volgend jaar ook. 

Wij kunnen dit automatisch controleren. Geeft u hier toestemming voor, dan hoeft 

u 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 belastingen. 

Wat gebeurt er na mijn aanvraag? 

Na ontvangst van uw aanvraagformulier toetsen wij of u recht heeft op 

kwijtschelding. Het is mogelijk dat wij hiervoor nog extra documenten nodig 

hebben. In dat geval nemen wij contact met u op.  

Na toetsing ontvangt u schriftelijk bericht of recht op kwijtschelding heeft of niet.  

 

Alles ingevuld? 

Heeft u alle vragen ingevuld en het formulier ondertekend? * 

U kunt dit formulier mailen naar belastingen@jouwgemeente.nl of opsturen naar: 

 

Gemeente Molenlanden 

Antwoordnummer 381 

2950 VN Bleskensgraaf  (geen postzegel nodig) 

 

* Ook als u het formulier digitaal invult, moet u het ondertekenen. Als u het 

formulier wilt mailen, mag u ook een scan of foto maken van het ingevulde 

formulier. 
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