
 

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier zo spoedig mogelijk naar: SED organisatie, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel 

Verkort aanvraagformulier kwijtschelding van belastingen. 
 
 

Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor uw gemeentelijke- én waterschapsbelastingen. 
 

Dit is een verkort aanvraagformulier. Na ontvangst van dit aanvraagformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging en verdere 

informatie. Mogelijk ontvang u ook aanvullende vragen en/of een in te vullen uitvoerig verzoekformulier. 
 

Er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerde kwijtscheldingstoets. Door middel van bestandsvergelijking worden gegevens 

getoetst bij de gemeente, bij de Belastingdienst (onder andere banksaldi), het RDW (voertuiggegevens) en het UWV (inkomen). 
 

Voor ondernemers volstaat het verkorte aanvraagformulier kwijtschelding van belastingen niet. U dient dan het uitvoerig 
verzoekformulier aan te vragen. 

 
Uw gegevens: 

 

Voorletter(s) en achternaam ............................................................................................................................................................. 
 

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

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

Geboortedatum en BSN ............................................................................................................................................................. 
 

Email ............................................................................................................................................................. 
 

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

U vraagt kwijtschelding aan voor: 
 

Gemeentelijke belastingen- en waterschapsbelastingen 

Vermeld belastingjaar, aanslagnummer. ......................................................................................................................................... 
                       ......................................................................................................................................... 

 
Uw verklaring: 

 

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heeft u dat volgend jaar ook. Wij kunnen dit automatisch controleren op basis van 

gegevens van de gemeente, het UWV, RDW en Belastingdienst. Geeft u toestemming, dan hoeft u het aanvraagformulier niet ieder 

jaar opnieuw in te vullen. Om dit geautomatiseerd te controleren hebben wij uw toestemming nodig. Hiervoor kunt u onderstaand 

hokje aanvinken. 
 

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

kwijtschelding van mijn gemeentelijke belasting(en). 
 

 
 

Datum en handtekening ......................................................................................................................................... 
 
 

1. Vraag over uw inkomen 
 

Vermeld soort inkomen(s) en/of soort uitkering(en) en het bijbehorende netto-maandbedrag. 
 

Bijvoorbeeld loon uit arbeid, studiefinanciering DUO, AOW-uitkering SVB, uitkering van een pensioenfonds, WW-uitkering UWV, 

ziektewetuitkering UWV, bijstandsuitkering gemeente, alimentatie voor u zelf en/of uw kind(eren), kapitaal- of levensverzekering, 

inkomen en/of pensioen uit het buitenland, etc. 
 

.................................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 



 

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier zo spoedig mogelijk naar: SED organisatie, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel 

2. Vraag over uw 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 Soort inkomen Relatie tot u 
bijv. loon, uitkering, DUO, pensioen, etc.    bijv. partner, kind, ouder, kamerbewoner. 

 

....................................................... | .......................................... | ..................................................... | ................................................... 
 

....................................................... | .......................................... | ..................................................... | ................................................... 
 

....................................................... | .......................................... | ..................................................... | ................................................... 
 

....................................................... | .......................................... | ..................................................... | ................................................... 
 

....................................................... | .......................................... | ..................................................... | ................................................... 
 
 

3. Vraag over bijzondere omstandigheden 
 

Staat u en/of uw partner onder beschermingsbewind, is sprake van een minnelijke- of wettelijke schuldsaneringsregeling, wordt u 

en/of uw partner geholpen door bijv. budgethulp of is sprake van een faillissement? 
 

 Nee  Ja, geef aan wat van toepassing is ...................................................................................................................................... 
 
 

4. Vraag over bezit van voertuigen 
 

Heeft u en/of uw partner één of meerdere vervoermiddelen (auto, motor, aanhangwagen, caravan, camper, boot, quad, etc.)? 

Soort vervoermiddel Kenteken, registratienr. Huidige waarde 

..............................................................................|......................................................|          ......................................................................... 
 

..............................................................................|......................................................|          ......................................................................... 
 

..............................................................................|......................................................|          ......................................................................... 
 
 

5. Overig vragen 
 

5a.   Bij autobezit: is de auto onmisbaar i.v.m. invaliditeit van u of van één van uw gezinsleden? 

Of is de auto onmisbaar i.v.m. uitoefening van uw beroep? 

U moet dit kunnen aantonen. Bijv. gehandicaptenparkeerkaart, een verklaring van uw werkgever. 

 Nee  Ja. Geef een korte toelichting ..................................................................................................................................... 
 

5b.   Heeft u en/of uw partner onroerende goed(eren) in Nederland en/of in het buitenland? 

 Nee  Ja. Geef een korte toelichting ..................................................................................................................................... 
 

5c.   Heeft u en/of uw partner bankrekening(en) in het buitenland? 

 Nee  Ja. Geef een korte toelichting ..................................................................................................................................... 
 

5d.   Betaalt u momenteel op schulden bij de Belastingdienst, bijv. inkomstenbelasting, toeslag(en), kindgebonden budget, etc. 

 Nee  Ja. Geef een korte toelichting ..................................................................................................................................... 
 

5e.   Betaalt u kosten aan kinderopvang? 

 Nee  Ja. Geef een korte toelichting ..................................................................................................................................... 
 

5f. Ontvang u en/of uw partner van de Belastingdienst maandelijks een bedrag i.v.m. een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 

en/of heffingskorting(en)? 

 Nee  Ja. Geef een korte toelichting ..................................................................................................................................... 
 

 


