
 

 
 
 

Verkort aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022 
 

Met dit formulier vraagt u om kwijtschelding van het Rioolrecht en de Afvalstoffenheffing (diftar). 
 
We sturen uw gegevens naar het Inlichtingenbureau of u recht heeft op kwijtschelding. U hoeft nu nog geen 
bijlagen mee te sturen. U krijgt bericht van ons hierover. Het kan zijn dat we u dan alsnog vragen om gegevens of 
documenten.  
 
Mailt u dit volledig ingevulde en ondertekende formulier naar: invordering@abg.nl of stuur het naar gemeente 
Baarle-Nassau, Antwoordnummer 13500, 5100 WE Baarle-Nassau. Een postzegel is niet nodig.  
 
Heeft u vragen? Bel dan ons algemene nummer 14 013. Of kijk op onze website www.baarle-
nassau.nl/kwijtschelding.  
 
Uw gegevens (de gegevens van de persoon op wiens naam de gemeentelijke belastingen staan) 
 

Naam 

 

Adres 

 

Postcode + 
woonplaats  

 

Geboortedatum 

 

Burgerservicenummer 

 

E-mail 

 

Telefoon 

 

Leefsituatie 
 gehuwd/samenwonend        alleenwonend        éénoudergezin   

 
Wonen er nog meer mensen op uw adres? 

 Nee       Ja, vul de gegevens hieronder in 
 

Naam medebewoner Relatie Geboortedatum Soort inkomen/studiefinanciering 

    

    

    
 

 

mailto:invordering@abg.nl
http://www.baarle-nassau.nl/kwijtschelding
http://www.baarle-nassau.nl/kwijtschelding


 

Vragen voor de kwijtscheldingstoets: 
Bent u en/of uw partner student?         Ja/nee* 
Bent u en/of uw partner zelfstandig ondernemer?       Ja/nee* 
Bent u en/of uw partner eigenaar van een woning, garage, grond of overig onroerend goed?  Ja/nee* 
Heeft u en/of uw partner aandelen, effecten, een kapitaalverzekering of een    ja/nee* 
aandeel in een onverdeelde boedel?         
Heeft u en/of uw partner onroerend goed en/of bankrekeningen in het buitenland?   Ja/nee* 
Staan er meerdere voertuigen (auto, motor, camper, caravan etc. ) op uw en/of uw partners naam? Ja/nee* 
Heeft u en/of uw partner uw auto nodig voor werk of wegens invaliditeit?    Ja/nee* 
Krijgt u (kinder-)alimentatie?          Ja/nee* 
Betaalt u (kinder-)alimentatie?          Ja/nee* 
Ontvangt u en/of uw partner inkomen/pensioen uit het buitenland?     Ja/nee* 
Bent u in staat van faillissement verklaard?        Ja/nee* 
Is op u de wettelijke schuldsanering (WSNP) van toepassing?      Ja/nee* 
Datum uitspraak WSNP…………..          
 
*Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Automatische toetsing kwijtschelding. 
We kunnen uw gegevens in de toekomst gebruiken om automatisch te toetsen of u recht op kwijtschelding heeft. 
We controleren daarvoor de gegevens van het UWV, de Belastingdienst, de RDW en de BRP.  
Als u recht heeft op kwijtschelding, hoeft u niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. U krijgt dit dan 
automatisch. Bent u het hiermee eens, dan hoeft u verder niets te doen. Wilt u niet dat we uw gegevens hiervoor 
gebruiken, dan kunt u dat hieronder aangeven door het vakje aan te kruisen.. 
 

  Ik geef GEEN toestemming om mijn gegevens te gebruiken om automatisch te controleren of ik voor 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking kom.  
 
Sociale Zaken. 
Als u een uitkering van ons krijgt, kunt u ons toestemming geven om uw dossier bij de afdeling Sociale Zaken in te 
zien. Wij kunnen dan nagaan of u een uitkering ontvangt. Mochten we nog aanvullende stukken nodig hebben, 
dan zitten die misschien al in dat dossier en hoeft u ze zelf niet meer aan te leveren. Bent u hiermee eens, dan 
hoeft u verder niets te doen. Wilt u dit niet, dan kunt u dat hieronder aangeven door het vakje aan te kruisen. 
 

  Ik krijg een uitkering van de gemeente Baarle-Nassau en geef GEEN toestemming om mijn dossier bij de 
afdeling Sociale Zaken in te zien. 
 
Opmerkingen: 
 

 
 

 
 

 
Ondertekening 
 
Ik verklaar dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Voorletters en naam:………………………………………………………………………… 
 
Plaats,………………………..……………………………,                   datum…………………………………………. 
 
 
Handtekening aanvrager / gemachtigde*, ………………………………………………………………………  
*Doorhalen wat niet van toepassing is    

 


