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Verzoek om kwijtschelding
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier dient u 
een verzoek om kwijtschelding in. Het volledig ingevulde en 
ondertekende formulier met de gevraagde bijlagen dient u 
binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet in te 
sturen of in te leveren. Het adres vindt u hiernaast.

Bent u ondernemer? Ja/Nee * 
Zo ja, dan dient u dit formulier ”verzoek om kwijtschelding” 
plus de ”extra vragen voor ondernemers” volledig in te vullen. 
De ”extra vragen voor ondernemers” kunt u downloaden van 
www.noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding. Zo nee, dan 
hoeft u alleen dit ”verzoek om kwijtschelding” in te vullen.

1a. Gegevens van de aanslag waterschapbelastingen waarvoor u kwijtschelding aanvraagt 
	 (kwijtschelding	is	alleen	van	toepassing	op	de	watersysteem-	en	zuiveringsheffing	ingezetenen)

 Organisatie: Wetterskip Fryslân / Waterschap Hunze en Aa’s / Waterschap Noorderzijlvest*

Subjectnummer  Aanslagnummer  Belastingjaar  Totaalbedrag op de aanslag

    €

1b. Gegevens van de gemeentelijke aanslag waarvoor u kwijtschelding aanvraagt 

Belastingjaar  Aanslagnummer  Totaalbedrag op de aanslag

    €

2. Gegevens van de belastingschuldige  (aanslag	op	naam	van)

Naam en voorletters

Adres    

Postcode en woonplaats

Telefoonnr. Geb. datum

Bankrekeningnr. BSN

3. Leefsituatie
3a Bent u:  ongehuwd - gehuwd - gehuwd geweest - duurzaam gescheiden - samenwonend - alleenwonend - 
 woningdelend - alleenstaande ouder *
3b Hoe is de samenstelling van uw gezin of uw gemeenschappelijke huishouding?

Naam en voorletters  BSN  Geboorte-  m/v Echtgeno(o)t(e), partner,  Beroep, uitkerings-  
  datum   kind, huisgenoot,  gerechtigde, scholier,  
    medebewoner student

1

2

3

4

5

6

7

Deze kolom 
niet invullen
Info:

Beslissing:

* Doorhalen wat niet 
van toepassing is.

Zit u in de WSNP? Ja / Nee * Zo ja, dan kopie rechterlijke uitspraak bijvoegen.

Dorpsstraat 1
9551 AB Sellingen
Hoofdweg 2
9698 AE Wedde

Telefoon:	(0599)	320	220

Openingstijden: 
zie Westerwolde.nl 

noordelijkbelastingkantoor.nl
(088)	78	79	000

Trompsingel 29
9724 DA Groningen

Postbus 88
9700 AB Groningen

Openingstijden: ma t/m vr
09.00 - 13.00 uur vrije inloop
09.00 - 17.00 uur op afspraak
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4. Loon, pensioen, uitkering(en), te ontvangen alimentatie en overige inkomsten
 Alleen netto	bedragen	invullen	en	een	kopie	van	de	laatste	specificatie	bijvoegen	(geen jaaropgave).
 Ook het toekenningsbericht van de studiefinanciering	meesturen	(bladzijde	1	en	2).
	 Bij	variabele	inkomsten	specificaties	over	de	laatste	drie	maanden	meezenden.

 Naam werkgever  U zelf  Per  Echtgeno(o)t(e)/ Per
    samenwonende partner 

  €  €

  €  €

Studiefinanciering	(inclusief	lening)	 €  €

Soort uitkering: ____________________ €  €

Heffingskorting(en)	 €  €

Recht op alimentatie voor  €  €
de kinderen en uzelf 

(Te	verwachten)	teruggaaf		 €	 	 €
van belastingen en/of premies 
volksverzekeringen

Overige inkomsten: bijv. bijverdiensten,     
huur, onderhuur, kostgeld, rente, 
ouderlijke bijdrage, anders * €  €

5. Openstaande schuld belastingdienst Kopie bijvoegen van betalingsregeling en betalingsbewijzen

   U zelf  Echtgeno(o)t(e)/
    samenwonende partner
	 Terugbetaling	toeslagen:		 Openstaande	schuld		 Aflossing	per	maand		 Aflossing	per	maand	

   € € €

   € € €

6.  Huur van de woning 
 Kopie	bijvoegen	van	de	laatste	huurspecificatie	en	van	de	laatste	volledige	beschikking	huurtoeslag	
 Neem	over	van	de	laatste	huurspecificatie	van	de	verhuurder	of	van	de	beschikking	huurtoeslag

	 Rekenhuur	(subsidiabele	huur)		 per	maand			€
 
 Huurtoeslag/Woonkostentoeslag per maand   €

7. Eigen woning

Adres als dit anders is dan het woonadres

Wat is de WOZ-waarde van de woning?   €

Huidige hypotheekschuld (kopie	bijvoegen) €

Bedrag hypotheekrente	(niet	aflossing)	(kopie	bijvoegen)  €  per maand

Bedrag van de erfpacht (kopie	bijvoegen)	 €  per jaar

Premie/subsidie koopwoning (kopie	bijvoegen)	 €  per jaar / kwartaal / maand *

8.  Premies ziektekosten 
 Kopie bijvoegen van de laatste nota van de ziektekostenpremie en de ontvangen zorgtoeslag

   U zelf  Echtgeno(o)t(e)/
    samenwonende partner

Ziektekostenpremie per maand  € €

Ontvangen zorgtoeslag per maand  € €

Deze kolom 
niet invullen
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*Doorhalen wat niet van toepassing is.

9.  Kinderopvang Kopie	kosten,	toeslagen,	tegemoetkoming(en)	meezenden

   U zelf  Echtgeno(o)t(e)/
    samenwonende partner

Kosten van geregistreerde  € €
kinderopvang	per	maand	 	 		

Ontvangen kinderopvangtoeslag per maand € €

Tegemoetkoming kosten kinderopvang  € €
van werkgever, gemeente, UWV per maand

10.  Betaalde alimentatie Kopie van betalingsbewijzen meezenden

   U zelf  Echtgeno(o)t(e)/
    samenwonende partner

Betaalde alimentatie per maand  € €

11.  Auto/Motor

   U zelf  Echtgeno(o)t(e)/
    samenwonende partner

Auto-/Motormerk en type   

Kenteken en bouwjaar (kopie deel 1 en 2 of kopie   
van voor- en achterkant kentekencard bijvoegen)

Huidige waarde   € €

Openstaande schuld (als de auto/motor is   € €
gefinancierd afschrift financieringscontract bijvoegen)

Aflossing	per	maand	 	 € €

Is de auto onmisbaar voor de uitvoering van uw beroep of vanwege invaliditeit?  JA / NEE *
Zo ja, geef een toelichting en voeg een verklaring of bewijsstuk toe 
(b.v.	verklaring	van	werkgever,	arts	of	een	invalidenparkeerkaart).

12.  Bankrekeningen, spaargelden, spaarloonrekeningen  Kopie	bankafschriften	van	alle	rekening-
nummers	en/of	print	internetrekening(en)	van	de	laatste 3 maanden, inclusief saldo,	bijvoegen.	

	 Kopie	overzichten	van	de	laatste	maand	kredietbankrekening,	inclusief saldo en reserveringen,	bijvoegen.	
  
  Bankrekeningnummer U zelf  Echtgeno(o)t(e)/
    samenwonende partner 

Bankrekening  €  €

   €  €

Spaarrekening  €  €

   €  €

Kredietbank  €  €

Beheerrekening  €  €

13.  Andere bezittingen
 Vul de waarde in van b.v. garage, boot, caravan, grond, geldswaardige papieren, aandeel in onverdeelde boedel, 
 waarde effecten, aandelen, kapitaal-/levensverzekering (specificatie	meezenden).
 

Soort bezitting  U zelf  Echtgeno(o)t(e)/
    samenwonende partner

   € €

   € €

   € €

Deze kolom 
niet invullen
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Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier, dan kunt u terecht bij de medewerkers van het Klantcontactcentrum 
(KCC)	van	het	Noordelijk	Belastingkantoor	of	bij	uw	gemeente.	Voor	informatie	kunt	u	met	hen	contact	opnemen.

Dit formulier, onder bijvoeging van de gevraagde bewijsstukken, kunt u sturen naar:
Noordelijk Belastingkantoor 
Antwoordnummer 212
9700 VB  Groningen

Kruis aan welke bijlagen u hebt bijgevoegd
    eigen toelichtingen op een los vel

Vraag:
 4.    kopie	netto	maandinkomen	/	inkomensspecificatie(s):	loon,	uitkering,	studiefinanciering,
   	 heffingskorting(en),	alimentatie,	teruggaaf	belastingen,	overige	inkomsten

 5.    kopie betalingsregeling en betalingsbewijzen

 6.    kopie	laatste	huurspecificatie
    kopie laatste volledige beschikking huurtoeslag

 7.    kopie huidige hypotheekschuld
    kopie bedrag hypotheekrente	(niet	aflossing)
    kopie bedrag van de erfpacht
    kopie premie / subsidie koopwoning

 8.    kopie laatste nota ziektekostenpremie
    kopie zorgtoeslag

 9.    kopie kosten van geregistreerde kinderopvang per maand
    kopie ontvangen kinderopvangtoeslag per maand
    kopie tegemoetkoming kosten kinderopvang van werkgever, gemeente, UWV per maand

 10.    kopie betalingsbewijzen alimentatie

 11.    kopie deel 1 en 2 kentekenbewijs
    kopie voor- en achterkant kentekencard
   	 kopie	financieringsovereenkomst	motorvoertuig	plus	restant	openstaande	schuld
   	 kopie	bewijs	dat	de	auto	onmisbaar	is	(bijv.	verklaring	werkgever	/	arts,	kopie	invalidenparkeerkaart)

 12.    kopie	laatste	bankafschriften	van	alle	rekeningnummers	en/of	print	van	internetrekening(en),	inclusief	saldo,
   van de laatste 3 maanden
    kopie overzicht van de laatste maand van de kredietbank, inclusief saldo en reserveringen

 13.   specificatie	andere	bezittingen

Let op! Uw verzoek om kwijtschelding nemen we niet in behandeling als u onvolledige of 
foutieve informatie verstrekt en/of als de gevraagde bewijsstukken niet zijn bijgevoegd.

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Dan heeft u dat mogelijk volgend jaar ook. Wij controleren dit automatisch via o.a. 
de volgende bronnen: het UWV, de RDW en de Belastingdienst. U hoeft dan niet ieder jaar opnieuw een aanvraagformulier 
in te vullen. Wilt u niet dat wij geautomatiseerd controleren? Geef dat dan hierna aan:   Ik geef geen toestemming om 
mijn	gegevens	te	gebruiken	om	geautomatiseerd	te	laten	controleren	of	ik	recht	heb	op	kwijtschelding	van	belasting(en).	
Let	op!	Wij	mogen	alleen	geautomatiseerd	controleren	als	u	dit	jaar	recht	hebt	op	(gedeeltelijke)	kwijtschelding.	Heeft	u	nu	
geen recht op kwijtschelding en wilt u volgend jaar weer kwijtschelding aanvragen? Dan moet u volgend jaar opnieuw een 
aanvraag indienen. 

De ondergetekende gaat ermee akkoord dat de verstrekte gegevens door het Noordelijk 
Belastingkantoor en de met het Noordelijk Belastingkantoor samenwerkende gemeenten 
worden gebruikt voor de beoordeling van de aanvraag om kwijtschelding en bij het eventuele 
invorderingsproces. Hij/zij verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord.

Naam	en	voorletter(s)

Plaats

Datum

Handtekening Bijgevoegd  bijlagen


