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Verkorte Aanvraagformulier Kwijtschelding Aanslagen Gemeentelijke Belastingen En Aanslagen
Waternet.
PERSOONSGEGEVENS
Naam:

Burgerservicenummer:

Adres:

Telefoon:

Geboortedatum:

Email:

WOONSITUATIE

Wat is uw gezinssamenstelling?

Alleenstaand

Gehuwd/Samenwonend
Vul in onderstaande tabel de gegevens van uw medebewoner(s) in

Naam

BSN

Geboortedatum

Relatie tot
aanvrager *



Alleenstaande ouder

Soort inkomen**

*Bijvoorbeeld partner, kind boven de 18 jaar, (groot) ouder, huisgenoot, zus/broer
** Bijvoorbeeld Salaris / Uitkering / DUO ? Heffingskortingen of een combinatie hiervan

Bewijsstukken

U hoeft met deze verkorte aanvraagformulier geen bewijsstukken mee te sturen. Wanneer de toetsing op één of meer onderdelen is
afgewezen, ontvangt u een verzoek om aanvullende informatie te verstrekken. U hoeft geen formulier meer in te vullen. Na
ontvangst van deze gegevens gaan we verder met de behandeling van uw aanvraag kwijtschelding en ontvangt u een beschikking.

Aanvullende informatie

Ontvangt of betaalt u alimentatie

ja

Nee

Bent u student?

○

○

Is er sprake van Kostganger of Kamerverhuur ?

○

○

Ontvang u of betaalt u alimentatie ?

○

○

Heeft u een koopwoning ?

○

○

○

○

Zo ja, voeg een kopie laatste jaaropgave Hypotheek bij

Bent u of uw partner zelfstandige ondernemer?

Zijn er bijzonderheden waar bij de behandeling van uw aanvraag kwijtschelding rekening moet worden gehouden?
Bijvoorbeeld: Medische noodzaak auto ( bijv. invalidenparkeerkaart ), persoonsgebonden budget of schuldsanering.
Voeg hiervan de bewijsstukken bij.

Geautomatiseerde Toetsing
Uw gegevens worden geautomatiseerd getoetst. Wanneer de geautomatiseerde toetsing is geslaagd, ontvangt u
binnen 3 maanden de beschikking dat u voor kwijtschelding in aanmerking komt.
Wanneer de geautomatiseerde toetsing op één of meer onderdelen is afgewezen, ontvangt u een verzoek om
aanvullende informatie te verstrekken. U hoeft geen formulier meer in te vullen. Na ontvangst van deze gegevens
gaan we verder met de behandeling van uw aanvraag kwijtschelding en ontvangt u een beschikking.
Ik geef Gemeente Hilversum GEEN toestemming om mijn gegevens te toetsen bij het inlichtingenbureau vóór de
aanslag van volgend jaar.

Wanneer u Gemeente Hilversum toestemming geeft om uw gegevens te laten toetsen bij de
Rijksbelastingdienst, het UWV en de RDW hoeft u niet meer jaarlijks een kwijtscheldingsformulier aan te vragen.
Wanneer er sprake is van een geautomatiseerde kwijtschelding, wordt dit direct verwerkt op het aanslagbiljet.
Indien u geen toestemming geeft, dient u elk jaar een kwijtscheldingsformulier in te vullen en kunnen wij uw
gegevens pas toetsen nadat de aanslag is opgelegd.

Geautomatiseerde Toetsing
Handtekening aanvrager:
Plaats :

Datum:

Let op: U krijgt na ontvangst van dit formulier van ons een ontvangstbevestiging. Ontvangt u geen
ontvangstbevestiging dan hebben wij uw verzoek niet ontvangen.
Let op: Uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als de vragen niet volledig of onjuist zijn ingevuld
Let op: Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens of het niet vermelden van gegevens die gevraagd worden
kan leiden tot strafrechtelijke vervolgingen van het kwijtgescholden bedrag.

