Gemeentelijke belastingen, verzoek om kwijtschelding
1. Aanvrager
voorletters en achternaam

______________________________________________________________

straat en huisnummer

______________________________________________________________

postcode en woonplaats

______________________________________________________________

Geboortedatum

______________________________________________________________

BSN nummer

______________________________________________________________

2. Wat vraagt u aan?
Ik verzoek om kwijtschelding van:

aanslagnummer:

bedrag:

☐ Afvalstoffenheffing

____________________________€____________

☒ Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ)

____________________________€____________

3. Leefsituatie
Bent u gehuwd / geregistreerd partner / samenwonend
Indien ja, vul de volgende gegevens in:

ja ☐

nee ☐

voorletters en achternaam partner

_______________________________________________________

geboortedatum partner

_______________________________________________________

BSN nummer partner

_______________________________________________________

Behoort een kind jonger dan 18 jaar tot uw huishouding
voor wie u kinderbijslag ontvangt?

ja ☐

aantal:_______ nee ☐

Behoort een kind van 18 jaar of ouder tot uw huishouding

ja ☐

aantal:_______ nee ☐

Behoort een meerderjarige tot uw huishouding, niet zijnde
Partner/echtgenoot/kind

ja ☐

aantal:_______ nee ☐
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4. Eigen vermogen
Vul hieronder de gegevens in van u en uw samenwonende echtgenoot/partner en/of van de meerjarige die
tot uw huishouding behoren:

Auto: ja ☐

nee ☐

Indien ja, kenteken: ________________________

(Er wordt geen kwijtschelding verleend als de waarde van de auto meer dan € 2.269,00 bedraagt)

Is de auto onmisbaar voor uw beroep of invaliditeit
van uzelf of een van de leden van uw huishouding

ja ☐

nee ☐

Indien ja, dan dient u een bewijs van onmisbaarheid te overleggen (beschikking Wvg, verklaring
vertrouwensarts)

Waarde (bij onderhandse verkoop) van andere bezittingen
(b.v.: eigen woning, inboedel, grond, tweede woning, antiek, (sta)caravan, boot, effecten, spaarbrieven)

Soort bezittingen:
Waarde:
________________________________________________________ €________________________________

________________________________________________________ €________________________________
Bank-/girorekeningen, spaartegoeden en contanten van u en uw partner
bankrekening(en)
saldo €________________________________
spaarrekening(en)

saldo

€________________________________

contact geld indien meer dan € 250,00

saldo

€________________________________

spaarloonrekening, lijfrentepolis

saldo

€________________________________

Oefent u een zelfstandig beroep of bedrijf uit

ja ☐

nee ☐

Indien ja, registratienummer Kamer van Koophandel:

__________________________________

5. Inkomsten van u en/of uw partner en/of van de meerderjarige(n) die tot uw huishouden
behoren
Loon, pensioen, uitkering(en), studiefinanciering, lijfrente, e.d.
Naam werkgever of uitkerende instantie
netto bedrag per: maand ☐ week ☐ 4 weken ☐
__________________________________________ €_______________________________________________
__________________________________________ €_______________________________________________
__________________________________________ €_______________________________________________
Vakantiegeld

€_______________________________________________

Heffingskortingen (voor uzelf en uw partner) €_______________________________________________
(niet het kindgebonden budget)
Ontvangen alimentatie van u zelf

€_______________________________________________

Ontvangen alimentatie van uw kinderen

€_______________________________________________
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Heeft u inkomsten uit kamerverhuur/kostgangers
Indien ja: hoeveel?

ja ☐

€_____________________________________per maand

Ontvangen u en/of uw partner huurtoeslag of
woonkostenverdeling
Indien ja: huurtoeslag/woonkostentoeslag

ja ☐
€_____________________________________per maand

Betaalt u teveel ontvangen toeslagen aan de belastingdienst ja ☐
Indien ja: zorgtoeslag/huurtoeslag

€_____________________________________per maand

Verwacht u een belastingteruggave van de
Rijksbelastingdienst (voor uzelf of uw partner)
Indien ja: hoeveel?

ja ☐

€_____________________________________per maand

Heeft u andere inkomsten dan alle hierboven genoemde?

ja ☐

Indien ja, welke?
netto bedrag per: maand ☐ week ☐ 4 weken ☐
__________________________________________ €_______________________________________________
__________________________________________ €_______________________________________________

6. Inkomsten van u en/of uw partner en/of van de meerderjarige(n) die tot uw huishouden
behoren
Wonen u en/of uw partner in een huurwoning/huurkamer?
ja ☐
nee ☐
Indien ja, wat bedraagt de subsidiabele* huur?€____________________________________per maand
*subsidiabele huur is de kale huur, vermeerderd met de kosten die meetellen voor de berekening van de huurtoeslag

Hebben u en/of uw partner aflossingsverplichtingen op schulden?
Indien ja, aan wie
totale schuld

ja ☐

nee ☐
per maand

Belastingen / heffingen:____________________ €__________________________________€___________
Lening bij/aflossing aan:____________________ €__________________________________€___________
Lening bij/aflossing aan:____________________ €__________________________________€___________
(Er wordt geen kwijtschelding verleend als u meer dan € 136,00 per maand aan andere schuldeisers (behalve belastingen)
betaald)

Premie zorgverzekering

€_____________________________________per maand

Ontvangen u en/of uw partner zorgtoeslag?

€_____________________________________per maand

Betaalde alimentatie

€_____________________________________per maand
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Belangrijk!
Vergeet niet, als u dit verzoek naar ons opstuurt, om de benodigde kopieën van de gevraagde
gegevens mee te sturen en om het formulier te ondertekenen.
Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen en teruggestuurd.
De volgende gegevens, indien van toepassing, dienen meegestuurd te worden:



















laatste 3 bank- en/of giroafschriften (per rekening)
salarisstrook, pensioen-/uitkeringsspecificatie, studiefinanciering e.d.
specificatie vakantiegeld
ouderlijke bijdrage, bijbaantjes
toekenning huurtoeslag, woonkostentoeslag, zorgtoeslag
specificatie van de terug te betalen toeslagen belastingdienst
brief huurspecificatie woningstichting
betaalde huur via particuliere huisbaas
premienota zorgverzekering
afbetalingsverplichtingen (totale schuld en afbetalingen per maand)
ontvangsten uit kamerverhuur/kostgangers
ontvangen alimentatie/betaalde alimentatie
kopie kentekenbewijs van de auto deel I en II
kopie beschikking belastingteruggave
kopie beschikking heffingskortingen (voor- en achterzijde)
saldo spaarloonregeling/lijfrentepolis/hypotheekschuld
opgaaf rente en aflossing hypotheek

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft
beantwoord en dat u niets heeft verzwegen.
Plaats:

Telefoonnummer:

___________________________________________________________________________________________
Datum:

Bank-/gironummer:

___________________________________________________________________________________________
Aantal bijlagen:
___________________________

___________________________________
Handtekening aanvrager
Inleveren van het formulier
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier op naar: Gemeente Mook en Middelaar
p/a Gemeentebelastingen FA70 Antwoordnummer 169 6500 VC Nijmegen
Heeft u nog vragen? Kijk op www.mookenmiddelaar.nl of bel naar 024 69 69 105
*De gemeente Nijmegen verzorgt namens Mook en Middelaar de uitvoering van de gemeentelijke
belastingen.
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