
VERZOEK OM KWIJTSCHELDING
VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Gemeente Dantumadiel

Afdeling Invordering

Antwoordnummer 13

9250 XE Kollum

(0519) 29 88 88 zelfstandig ondernemer

Door het invullen, ondertekenen en terugsturen van dit formulier dient u een verzoek om kwijtscheidng in. 

verzoek kwijtschelding gemeentelijke belastingen zelfstandig ondernemer

Het volledige ingevulde en ondertekende formulier dient u binnen zes weken na dagtekening van de 

aanslag gemeentelijke belastingen toe te sturen naar bovengenoemd adres (geen postzegel nodig).

Na ontvangst van uw verzoek om kwijtschelding ontvangt u een ontvangstbevestiging.

De gemeente Dantumadiel hanteert de ruimst mogelijke normen voor kwijtschelding, namelijk de

100% bijstandsnorm en de 100% AOW-norm. Raadpleeg www.dantumadiel.frl voor de actuele normen.

Persoonlijke belastingschuldige* partner** (indien van toepassing)

gegevens

Naam en voorletter(s)

Adres

Postcode Woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

BSN

Aanslagnummer 

* De persoon aan wie de aanslag is opgelegd. ** Een partner kan gehuwd en ongehuwd zijn.

Gegevens bewindvoering (indien van toepassing)

Naam bewindvoering

Correspondentieadres bewindvoering

Postcode en woonplaats

Geen recht op kwijtschelding:

* Is uw aanslag drie maanden of langer volledig voldaan? 

Ja, mijn aanslag is inmiddels 3 maanden of langer volledig betaald. 

→ U hoeft dit formulier niet in te vullen en terug te sturen. 

Een verzoek om kwijtschelding kan u NIET toegewezen worden. 

Nee, mijn aanslag is nog niet volledig betaald of is korter dan drie maanden geleden betaald. 

→ Ga verder met het invullen van de vragen.

* Bent u en/of is uw partner (mede)eigenaar van een woning, garage, grond of overig 

onroerend goed? 

Ja, ik ben/ mijn partner is eigenaar van een woning, garage, grond of overig onroerend goed en 

de WOZ-waarde is hoger dan de meest recente hypotheekschuld. 

→ U hoeft dit formulier niet in te vullen en terug te sturen. 

Een verzoek om kwijtschelding kan u NIET toegewezen worden. 

Ja, ik ben/ mijn partner is eigenaar van een woning, garage, grond of overig onroerend goed maar,

de WOZ-waarde is lager dan de meest recente hypotheekschuld. 

→ Voeg bij: De meest recente specificatie van uw hypotheekverstrekker waaruit uw huidige 

hypotheekschuld blijkt. Ga verder met de vragen op de volgende bladzijde.

Nee, ik ben niet in het bezit van een woning, garage, grond of onroerend goed. 

→ Ga verder met de vragen op de volgende bladzijde.

Een verzoek dat niet volledig is, kan niet worden afgehandeld. 
Een verzoek om kwijtschelding is volledig als alle vragen zijn beantwoord, alle gevraagde kopieën 

zijn bijgevoegd en het verzoek is ondertekend. 



1. Wie woont er (naast uzelf) op uw adres? *  

* Kruis aan welke situatie van de 6 situaties op u van toepassing is. Slechts één mogelijkheid aankruisen!

Een partner: kan gehuwd of ongehuwd zijn

Een medebewoner: iedereen die niet uw partner of kind is, bijv. uw moeder, broer of kostganger

Ik woon alleen. 
→ Ga verder met vraag 3.

Ik woon samen met mijn partner.

Er wonen geen kinderen en geen medebewoners op mijn adres. 
→ Vul in: onderstaande regel partner. Ga daarna verder met vraag 2.

Ik woon samen met mijn partner en met kinderen.

Er wonen geen medebewoners op mijn adres.  
→ Vul in: onderstaande regel partner en de regel kind(eren). Ga daarna verder met vraag 2.

Er woont een medebewoner (of er wonen meerdere medebewoners) op mijn adres. 

Er woont geen partner en er woont geen kind op mijn adres.

→ Vul in: onderstaande regel medebewoner(s). Ga daarna verder met vraag 2.

Er woont een medebewoner (of er wonen meerdere medebewoners) op mijn adres. 

Er woont ook een partner, maar er woont geen kind op mijn adres. 

→ Vul in: onderstaande regel partner en de regel medebewoner(s). Ga daarna verder met vraag 2.

Er woont een medebewoner (of meerdere medebewoners) op mijn adres. 

Er woont geen partner, maar wel kind(eren) op mijn adres.

→ Vul in: onderstaande regel kind(eren) en de regel medebewoner(s). Ga daarna verder met vraag 2.

naam geboortedatum BSN

partner

naam geboortedatum school/ beroep

kind 1 

kind 2 

kind 3 

Meer kinderen? Voeg zelf een extra blad toe waar u de overige kinderen op invult. 

naam geboortedatum uw relatie met de medebewoner

bijv. moeder, broer of kostganger

medebewoner 1.

medebewoner 2.

medebewoner 3.

medebewoner 4.

Meer medebewoners? Voeg zelf een extra blad toe waar u de overige medebewoners op invult. 

2. Betaalrekening(en) - Afschriften op volgorde bijvoegen! LET OP! Het saldo moet vermeld zijn.

Ja, ik heb de afschriften de betaalrekening(en) van mij en mijn partner bijgevoegd. 
 → Voeg bij: Van alle aanwezige betaalrekeningen de afschriften vanaf 3 maanden voor 

aanslagoplegging tot en met de datum van uw verzoek om kwijtschelding. 

3. Spaarrekening(en) - Afschriften op volgorde bijvoegen! LET OP! Het saldo moet vermeld zijn.

Ja, ik heb en/of mijn partner heeft één of meerdere spaarrekeningen. 
 → Voeg bij: Van alle aanwezige spaarrekeningen de afschriften vanaf 3 maanden voor 

aanslagoplegging tot en met de datum van uw verzoek om kwijtschelding. 

Nee, ik heb geen spaarrekening(en). Mijn partner ook niet.

4. Spaarbeleg e.d.

Ja, ik heb en/of mijn partner heeft: Spaarbeleg/ Belastingvrij spaarplan/ Beleggingsfonds/ e.d. 

→ Voeg bij: De meest recente officiële specificaties waaruit het vermogen blijkt. 

Nee, ik heb geen: Spaarbeleg/ Belastingvrij spaarplan/ Beleggingsfonds. Mijn partner ook niet. 



5. Aandelen e.d.

Ja, ik heb en/of mijn partner heeft een kapitaal- of levensverzekering, een aandeel in onverdeelde

boedel, aandelen of effecten

→ Voeg bij: De meest recente officiële specificaties waaruit het vermogen blijkt. 

Nee, ik heb geen kapitaal- of levensverzekering, geen aandeel in onverdeelde boedel, aandelen of 

effecten. Mijn partner ook niet.

6. Motorvoertuigen

Ja, ik heb en/of mijn partner heeft één of meerdere auto('s) en/of motor(en) op naam staan.

→ Voeg bij: Kentekenbewijs deel I en II (of voor- en achterzijde kentekencard) van alle motorvoertuigen 

die u en/of uw partner op naam heeft staan. 

→ Voeg bij (Indien van toepassing): Indien uw voertuig een waarde heeft van maximaal €5.000 en u kunt een 

verklaring van een medisch specialist, niet zijnde uw eigen arts overleggen, waaruit blijkt dat het voertuig

onmisbaar is voor u en/of voor één van uw gezinsleden, dan wordt dit voertuig niet als vermogen aangemerkt. 

Is uw voertuig op medische grond aangepast, dan vragen wij u, om dit nader te onderbouwen en toe te voegen.

Nee, ik heb geen auto of motor op naam staan. Mijn partner ook niet.

7. Bent u dit jaar uw onderneming gestart?

Ja, ik ben dit jaar mijn onderneming gestart.

 → Voeg bij: een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat uw onderneming dit jaar gestart is.

Uw ondernemersinkomen wordt getoetst a.d.h.v. de definitieve aangifte inkomstenbelasting (IB) van voorgaand jaar. 

Deze toets kan plaatsvinden in november volgend jaar. 

Wij kunnen u uitstel van betaling verlenen, maar ter voorkoming van betalingsproblemen kunt u alvast beginnen 

met betalen. 
Bij een toewijzing wordt, indien het verzoek tijdig is ingediend, het betaalde bedrag terugbetaald. 

Wij zullen u in november volgend jaar schriftelijk verzoeken aanvullende stukken toe te sturen.

Nee, mijn onderneming bestaat al langer

 → Voeg bij: een recent uittreksel van de kamer van Koophandel.

Zodra u de definitieve beschikking IB (Inkomstenbelasting) van de belastingdienst over het jaar voorafgaand aan

het jaar waarvoor u kwijtschelding aanvraagd hebt ontvangen, dan stuurt u binnen 14 dagen na ontvangst van 

deze beschikking, onderstaande gegevens naar ons toe: (U dient dit zelf in de gaten te houden)

Indien u de definitieve beschikking niet voor 1 november dit jaar ontvangt, stuurt u dan de beschikking toe 

waaruit blijkt dat er uitstel verleend is. Bij het niet tijdig toesturen van de gevraagde gegevens wordt uw verzoek

om kwijtschelding buiten behandeling gesteld. (noteert u het alvast in uw agenda)

1. kopie beschikking IB

2. Kopie balans en volledige verlies en winst rekening

3. Kopie recente voorschotbeschikking toeslagen

4. Kopie recente huurspecificatie en-of kopie opgaaf hypotheekschuld met betaalde rente 

Indien van toepassing: Terug te betalen toeslagen en of belastingschulden / Kentekenbewij(s)(zen) voertuig(en)

Kinderopvangtoeslag / Betaalde en-of ontvangen alimentatie / studiefianciering (DUO) / Overige inkomsten.

Ondertekening
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik weet dat het opzettelijk vermelden/ verstrekken 

van onjuiste gegevens kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog invorderen van het 

kwijtgescholden bedrag.

Datum: Handtekening:


