
Verkort aanvraagformulier kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 

De aanvraag 

Dit is een verkort aanvraagformulier. Als u één of meerdere vragen op de achterzijde van dit formulier met ja 

beantwoordt dan kunt u dit formulier niet insturen: u moet dan een uitgebreider formulier invullen. Wij sturen 

u dat op verzoek toe. U kunt het formulier opvragen via telefoonnummer 0183-659399 of via 

belastingen@gorinchem.nl. Ook kunt u het formulier downloaden vanaf de gemeentepagina 

www.gorinchem.nl 

De gemeente maakt gebruik van de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets door het Inlichtingenbureau. Deze 

toetst uw gegevens bij de Belastingdienst (banksaldi), het RDW (voertuiggegevens) en het UWV (inkomen). 

Wanneer u de gemeente geen toestemming geeft om uw gegevens door het Inlichtingenbureau te laten 

toetsen moet u ook een uitgebreid formulier invullen. 

Uw gegevens:                     

Voorletters en achternaam   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres                                         …………………………………………………………………………………………………………………………….  

Postcode en woonplaats       ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum                      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Burgerservicenummer           ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email                                         ..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer                   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

U vraagt kwijtschelding aan voor: 

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor nog openstaande aanslagen en voor aanslagen die u de afgelopen drie 

maanden heeft betaald. 

Gemeentelijke belastingen 

Vermeld belastingjaar en aanslagnummer   ……………………………………………………………………. 

 

Uw verklaring: 

Ik verklaar dat ik dit aanvraagformulier naar waarheid heb ingevuld.                                                                                                                                 

○ ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken om geautomatiseerd te controleren of ik recht heb op   

kwijtschelding van mijn gemeentelijke belastingen. 

 

Datum en handtekening: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:belastingen@gorinchem.nl
http://www.gorinchem.nl/


 

Let op !   

Als u één of meerdere vragen met ja beantwoordt kunt u dit formulier niet terugsturen. U moet dan een 

uitgebreid kwijtscheldingsformulier invullen. 

Beantwoord u alle vragen met nee dan kunt u dit formulier terugsturen aan de gemeente Gorinchem, Team 

Financiën, Postbus 108, 4200 AC  Gorinchem. 

   

Leefsituatie   

naast mijzelf en mijn (eventuele) partner deel ik de woning met anderen die tenminste   

21 jaar oud zijn en geen recht hebben op studiefinanciering DUO…………………………………….. ○  ja ○  nee 

   

Inkomen     

Ik en/of mijn partner ontvangt:     

Studiefinanciering van DUO…………………………………………………………………………………………………. ○  ja ○  nee 

Alimentatie en/of alimentatie voor kind(eren)…………………………………………………………………….. ○  ja ○  nee 

Uitkering uit kapitaal- of levensverzekering………………………………………………………………………….   ○  ja ○  nee 

Inkomen (bijv. loon of pensioen) uit buitenland……………………………………………………………………    ○  ja ○  nee 

    

Voertuigen   

Ik en/of mijn partner bezitten meer dan één auto……..………………………………………………………. ○  ja ○  nee 

   

Overig  

ik en/of mijn partner bezitten onroerend-goed…………………………………………………………………… ○  ja ○  nee 

ik en/of mijn partner beschikken over een bankrekening in het buitenland…….………………….     ○  ja ○  nee 

ik en/of mijn partner beschikken over aandelen, effecten of een nalatenschap………………….. ○  ja ○  nee 

alleenwonenden:het saldo van mijn betaal-en spaarrekeningen bedraagt meer dan € 1.650,00   ○  ja ○  nee 

gehuwden:het saldo van onze betaal-en spaarrekeningen bedraagt meer dan € 2.150,00……        ○  ja ○  nee 

 


