VERZOEK OM KWIJTSCHELDING VOOR DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2019

Gegevens van de aanslag waarvoor u kwijtschelding vraagt:
o Afvalstoffenheffing
o Rioolrecht
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gegevens van de belastingschuldige ( op wiens naam de aanslag staat):
heer/mevrouw voorletters: ……..………….
naam: ……………….…………………………………………....
straat: ………………………………………. nr…….
postcode: ………….. woonplaats……………….………..
geboortedatum:…………………………..………..
Burgerservicenummer: …………………………………….
telefoonnr: ……..…………………………………....
Bankrekeningnummer: …………………………………….
Email:……………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leefsituatie:
Bent u:
Gehuwd / samenwonend / alleenstaande ouder (kinderen jonger dan 18 jaar) / alleenwonend.
Welke personen wonen er nog meer op uw adres:
Naam en voorletters
Geboortedatum
M/V Partner/kind/
Werkend/uitkeringsgerechtigd/
medebewoner scholier/student
1. …………………………………..
………………………
…….. ……………………. ……………………………………………….
2. ………………………………….
……………………….
…….. ……………………. ……………………………………………….
3. …………………………………..
………………………
……. ……………………. ……………………………………………….
4. ………………………………….
………………………
…….. ……………………. ……………………………………………….
5. ………………………………….
………………………
…….. ……………………. ……………………………………………….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bankrekeningen:
Saldi van alle bankrekeningen en alle spaarrekeningen van uzelf en uw partner:
Rekeningnummer
:…………………………………………………..
€ ……………………………….
Rekeningnummer
:…………………………………………………..
€ ………………………………..
Rekeningnummer
:…………………………………………………..
€ ………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eigen woning:
Bezit u of uw partner een woning?
ja/nee
Zo ja: aankoopsom en aankoopdatum
: ……………………………………………………………………………………………………
WOZ waarde woning
: ………………………………………………….…………………………………………………
Huidige hypotheekschuld
: ……………………………………………………….…………………............................
Hypotheeklasten per maand
: Aflossing: € ………………………….Rente:…………..….…...........................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auto/motor:
Bent u of uw partner in het bezit van één of meer motorvoertuigen (auto/motor/scooter)?
ja/nee
Zo ja: merk en type
: …………………………………………………………….................................................
Kenteken
: ……………………………………..…Bouwjaar: ………………………………………………..
Aankoopdatum
: ……………………………………….Aankoopsom: €………..………………………………..
Kilometerstand
: ……………………………………………………………………………………………………………
Is de auto gefinancierd?
ja/nee
Zo ja, welk bedrag wordt per maand betaald aan rente en aflossing?
€ ………..
Is deze auto noodzakelijk voor werk of ziekte/invaliditeit?
ja/nee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Andere waardevolle bezittingen:
Bent u in het bezit van waardevolle andere bezittingen( bijv. een boot/caravan/camper/effecten/onroerende
zaak anders dan woning) ?
Zo ja: soort bezitting: ………………………….……………………………………
Waarde: € …………….………...........

Inkomen:
Wat voor netto-inkomsten heeft u ?
Loon, uitkering, pensioen, studiefinanciering, inkomsten uit het buitenland
Naam werkgever/ uitkeringsinstantie
netto bedrag per maand/4 weken /week
a. ……………………………………………..
€ ……………………………………………………….……
b. ……………………………………………..
€ …………………………………………....................
Wat voor netto-inkomsten heeft uw partner ?
Loon, uitkering, pensioen, studiefinanciering, inkomsten uit het buitenland
Naam werkgever/uitkeringsinstantie
netto bedrag per maand/4 weken/week
a. ……………………………………………..
€ ……………………………………………………………
b. ……………………………………………..
€ …………………………………………………………..
Ontvangt u en /of uw partner van de Belastingdienst één of meer heffingskortingen:
Soort heffingskorting:
Ja/nee
Kindgebonden budget
€…………….…………………….…per maand/jaar
……………………………….
€………….…………………….……per maand/jaar
Heeft u en/of uw partner van de belastingdienst een (voorlopige teruggaaf) inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen ontvangen over 2018 of eerdere jaren:
Ja/nee
Bedrag van de teruggaaf per maand/jaar:
…………………………………………….………………..
Overige inkomsten:
Kamerverhuur / kostgangers / ouderbijdrage/………

€ …………….……………………………per maand

Te ontvangen alimentatie:
Alimentatie voor uzelf / partner
€………………………………………..….per maand
Alimentatie voor kinderen:
€…….…………………….……………….per maand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Huurwoning:
Wat betaalt u maandelijks aan huur (zonder aftrek huurtoeslag)? € ……………..……………..………………..…...
Wat ontvangt u maandelijks aan huurtoeslag?
€ …….……………………….……………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ziektekosten:
Premie ziektekostenverzekering(incl. aanvullende verzekering) € ………………………………………..per maand
Wat ontvangt u maandelijks aan zorgtoeslag?
€ ………………….……………………………….….…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kinderopvang:
Betaalt u kinderopvang / gastouderopvang aan een
geregistreerd kindercentrum / gastouderbureau? Ja /nee
Ontvangt u kinderopvangtoeslag?
Ja/nee
Ontvangt u een tegemoetkoming voor de kosten
Kinderopvang van uw werkgever, gemeente of UWV

€ ……………………………………….. per maand
€ ………………………………………. per maand
€ ……………………………………….. per maand
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Andere betalingsverplichtingen of schulden:
Heeft u teveel zorg-, huur- en/of kinderopvangtoeslag ontvangen en moet u deze terugbetalen?
Wat is het bedrag dat u moet terugbetalen of dat wordt verrekend?
Huurtoeslag:
Openstaand bedrag: €……………..
€………………….…….……………… per maand
Zorgtoeslag:
Openstaand bedrag: €……………..
€……………….…………….………… per maand
Kinderopvangtoeslag:
Openstaand bedrag: €……………..
€…………….………………………….. per maand
Betalingen op belastingschulden:
Belastingdienst:
Openstaand bedrag:……………..
€……………..…………………………..per
maand
Belastingsamenwerking:
Openstaand bedrag:……………..
€………………………………..………..per
maand
Betaalt u of uw partner alimentatie voor kinderen en/of een vroegere echtgeno(o)t(e)? Ja/Nee
Indien van toepassing: welk bedrag per maand?
€ ………………………………………….……….…….

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
Is er sprake van een beheer/ schuldbemiddeling /schuldsanering?
Ja/nee
Indien er sprake is van beheer, door wie wordt deze dan begeleid?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
(bij beheer, kopieën van de beheerrekening bijvoegen)
Indien er sprake is van schuldbemiddeling, door wie wordt deze dan begeleid?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Als er sprake is van wettelijke schuldsanering(WSNP), wie is de bewindvoerder?
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
Wilt u nadere toelichting en/of opmerkingen geven? Gebruik dan de ruimte hieronder.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geen kwijtscheldingsverzoek meer indienen in de toekomst?
Het is voor ons mogelijk om uw gegevens in deze aanvraag, vanaf volgend jaar te toetsen bij het UWV, de
Belastingdienst en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dit betekent, dat u niet meer jaarlijks een
kwijtscheldingsverzoek bij ons hoeft in te dienen. Wij toetsen elk jaar automatisch of u voor kwijtschelding in
aanmerking komt. Voor u heeft dit als voordeel, dat u niet jaarlijks een aanvraagformulier hoeft in te dienen. Het
kopiëren van allerlei bewijsstukken is ook niet meer nodig. Van ons besluit of u al dan niet voor kwijtschelding in
aanmerking komt ontvangt u een brief. Om de gegevens te mogen toetsen bij het UWV, de Belastingdienst en de
RDW moet u ons toestemming geven.
Wilt u, dat wij voor volgende belastingjaren, zonder dat u daarvoor een verzoek hoeft in te dienen, beoordelen of
u voor kwijtschelding in aanmerking komt, dan hoeft u niets te doen. Wilt u dit niet dan kunt u dat hieronder
aangeven.
[ ] Ik verleen geen toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken in een bestandkoppeling. Als ik beroep
wil doen op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen dan vraag ik dat handmatig aan.
Ondertekening
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Uw verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wordt afgewezen als u het aanvraagformulier
niet volledig of onjuist heeft ingevuld. Het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens of het niet vermelden van
gegevens die van toepassing zijn, kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog invorderen van het
kwijtgescholden bedrag.
Uw verzoek om kwijtschelding wijzen wij ook af als u niet alle informatie en specificaties toevoegt. Controleer nog
even of u alle bewijsstukken heeft bijgevoegd.
De ondergetekende is op de hoogte van het feit dat de gemeente Gilze en Rijen ter controle van deze gegevens
inlichtingen kan inwinnen bij de Rijksbelastingdienst en/of andere (uitkerende) instanties.
De ondergetekende verklaart dat deze aanvraag naar waarheid is ingevuld. Ook verklaart hij/zij akkoord te gaan
dat wij de beslissing op deze aanvraag aan Brabant Water doorgeven. Bij Brabant Water zal het voorschot voor de
gemeentelijke belastingen worden geblokkeerd.
Plaats…………………. Datum ……………………. 2019

Handtekening:
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

Heeft u alle gevraagde bijlagen bijgevoegd?
Kruis aan welke bijlagen u hebt bijgevoegd:
 Van de laatste 2 maanden alle opeenvolgende afschriften van alle betaal- en spaarrekeningen van uzelf en uw
partner. Hierop moeten alle bij- en afschrijvingen en het saldo zichtbaar zijn;
 Kopie financieel jaaroverzicht 2018 van uw bank;
 Kopie van de laatste loon,- pensioen- of uitkeringsspecificatie van uzelf en eventueel uw partner. Bij wisselende
inkomsten de laatste drie specificaties bijvoegen. Geen jaaropgaaf meesturen;
 Voor studenten: stuur het “bericht studiefinanciering 2019 “ mee.
 Kopie aangifte of (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2018;
 Kopie beschikking voorlopige teruggaaf heffingskortingen 2019;
 Kopie specificatie waaruit de hypotheekschuld en betaalde hypotheekrente blijkt;
 Kopie huurspecificatie;
 Kopie voorschotbeschikking toeslagen Belastingdienst (alle pagina`s kopiëren);
 Kopie van de ziektekostenverzekeringspolis;
 Kopie factuur kindercentrum / gastouderbureau;
 Kopie van de specificatie schulden en betalingsbewijs van laatst betaalde termijnen;
 Kopie kentekenbewijs deel 1 en 2 van het kentekenbewijs;
 Kopie voor- en achterkant kentekencard;
 Indien de auto onmisbaar is voor werk of wegens ziekte/invaliditeit: werkgeversverklaring /een verklaring van
een onafhankelijk arts;

Alle specificaties dienen de meest recente specificaties te zijn waarover u beschikt en dienen tevens betrekking te
hebben op dezelfde maand.
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