VERZOEKFORMULIER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2019
(verkort formulier)
plaats voor stempel

Gemeente Wageningen
Markt 22
6701 CZ WAGENINGEN
Vul dit formulier volledig in en lever het in bij het team Publieke
Dienstverlening, Postbus 1, 6700 AA Wageningen. Ook kunt het
ingevulde formulier afgeven bij de balie van het stadhuis (geopend
van 8.30 – 17.00 uur), Markt 22. Na inlevering krijgt u per post een
ontvangstbevestiging thuis gestuurd. Dit is uw bewijs dat u het
verzoek ingediend heeft.

GEGEVENS AANVRAGER

Naam en voorletter(s)
Adres

:
:

Postcode en Woonplaats :

________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________
________________________
____________________________________________

Telefoonnummer

:

______________________

 man  vrouw  student

Geboortedatum

:

______________________

Burgerservicenummer : _______________________

GEZINSSAMENSTELLING/LEEFSITUATIE
Kruis aan welke situatie op u van toepassing is:
 gehuwd/geregistreerd partnerschap/ongehuwd samenwonend/samenwonend zonder
contract *)
 alleenstaande ouder (als u als enig ouder samenwoont met kinderen jonger dan 18 jaar) 
alleenstaand
*)

Als u samen met iemand anders in dezelfde woning woont en samen de lasten van de huishouding deelt, wordt u
voor de wet gelijkgesteld met een gehuwde. Er is dan sprake van een gezamenlijke huishouding. U kunt een
gezamenlijke huishouding voeren met uw vriend of vriendin, maar ook met bijvoorbeeld uw neef, zuster of
grootmoeder. Wanneer u alleen met uw ouders of met uw meerderjarige kinderen de woning deelt, geldt dat niet als
een gezamenlijke huishouding. Wel is op u de kostendelersnorm van toepassing.

NB Als in het vervolg van dit formulier naar uw gegevens gevraagd wordt, dan wordt bedoeld: de gegevens van u
en/of uw partner(s).
Geef hieronder de gegevens aan van de personen met wie u de woning deelt** ):
Naam en voorletters
Burgerservicenummer
Geboortedatum

Relatie ***)

________________________

_________________

_________________

_________________ 

________________________

_________________

_________________

_________________ 

________________________

_________________

_________________

_________________ 

________________________

_________________

_________________

_________________ 

________________________

_________________

_________________

_________________ 

Student? ****)
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**) vul al uw huisgenoten in, ook al behoren zij niet tot uw huishouden
***) bijvoorbeeld vader, moeder, dochter, zoon, oom, tante, kennis, kamerhuurder **** )
aankruisen indien van toepassing

TOELICHTING
Kwijtschelding, wat is dat?
Belastingen zijn nooit leuk. Toch verlangen we van de overheid dat zij bepaalde taken uitvoeren. Om dat mogelijk te
maken, moeten we met ons allen belasting betalen. Ook de gemeente heft belasting. We hebben met z'n allen
afgesproken, dat iedereen daaraan meebetaalt. Iedereen is dus zelf verantwoordelijk voor het betalen van zijn
belasting. Er kunnen echter situaties zijn, waarin het niet mogelijk is deze belasting te betalen. Dan is kwijtschelding
mogelijk. Deze kwijtschelding wordt bepaald aan de hand van heldere, toetsbare criteria. Om te kunnen zien of u
daaraan voldoet, moet u bijgaand formulier invullen. Aan de hand van de door u ingevulde gegevens, kan de gemeente
vervolgens beoordelen of u kwijtschelding krijgt of niet.
Gebruik verkort formulier
U kunt kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen 2019 aanvragen met dit formulier als:
u nog niet eerder kwijtschelding in 2019 heeft aangevraagd;
-

u dit jaar voor (eerdere) andere aanslagen reeds kwijtschelding heeft gekregen.

U kunt niet van dit formulier gebruik maken als:
-

u dit formulier dit jaar al eens heeft gebruik en u toen geen kwijtschelding heeft gekregen;*
u een brief heeft gekregen dat u niet voor geautomatiseerde kwijtschelding in kwijtschelding komt.*

* Als u niet van dit verkorte formulier gebruik kunt maken, gebruik dan het volledige formulier.
Hoe werkt het?
Met dit formulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen:
hondenbelasting voor een eerste hond (ad € 90,-);
afvalstoffenheffing (eerste set minicontainers);
-

rioolheffing;
leges paspoort/id-kaart (gedeeltelijk).

U hoeft op dit verkorte formulier uw vermogen en inkomen niet in te vullen. Wij vragen uw gegevens in een
geautomatiseerd proces op bij diverse instanties. Aan de hand daarvan kunnen wij beoordelen of u recht heeft op
kwijtschelding.

U kunt uw verzoek vanaf eind januari inleveren. Een eventuele toekenning van kwijtschelding geldt niet automatisch
voor aanslagen die in de loop van het jaar nog opgelegd gaan worden. U zult daarvoor opnieuw een (verkorte)
aanvraag moeten indienen. De toekenning geld alleen voor 2019. Volgend jaar moet u opnieuw een verzoek indienen.
Indientermijn
Voor de aanslagen afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting moet u kwijtschelding aanvragen binnen drie
maanden nadat u de belasting betaald heeft. Kwijtschelding voor de leges voor een paspoort/ ID-kaart moet u binnen
drie maanden na de aanvraag van het identiteitsbewijs aanvragen.
Wat gebeurt er vervolgens?
Direct nadat u het kwijtscheldingsformulier heeft ingeleverd, krijgt u een ontvangstbevestiging thuisgestuurd. Dit is uw
bewijs dat u een verzoek heeft ingediend. Bewaar deze ontvangstbevestiging zorgvuldig. U krijgt schriftelijk bericht of
u wel of geen kwijtschelding krijgt. Als u geen kwijtschelding krijgt, wil dat niet zeggen dat u geen recht op
kwijtschelding heeft. Het betekent dat u geen kwijtschelding met het verkorte formulier kunt krijgen. Als u denkt toch
recht te hebben op kwijtschelding, kunt u het volledige formulier invullen.
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Geautomatiseerde kwijtschelding
U moet in principe elk jaar een nieuw verzoek indienen. Echter, het is onder bepaalde omstandigheden mogelijk
geautomatiseerde kwijtschelding te krijgen. Dat betekent dat de gemeente van tevoren kijkt of uw vermogen en uw
inkomen onder de kwijtscheldingsnorm valt. Als kan worden vastgesteld dat u onvoldoende vermogen én onvoldoende
inkomen heeft, dan hoeft u geen formulier in te vullen. Aan het begin van het jaar krijgt u hierover dan een brief. Daarin
staat dat u geautomatiseerde kwijtschelding heeft gekregen. Als u geen bericht heeft gekregen, dan heeft u geen
kwijtschelding. Als u denkt er toch voor in aanmerking te komen, dan zult u het opnieuw moeten aanvragen.

1. GEGEVENS VAN DE AANSLAGEN WAAROVER U KWIJTSCHELDING AANVRAAGT
Voor welke aanslag(en) verzoekt u om kwijtschelding?
 Gecombineerde aanslag van afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting
Aanslagnummer
________________________
________________________
________________________
________________________

Jaar
_______
_______
_______
_______

Bedrag
__________
__________
__________
__________

 Leges paspoort/id-kaart*)
BSN aanvrager document
________________________
________________________
________________________
________________________

aanschafdatum
____________

Om het bedrag aan kwijtgescholden leges terug te
kunnen betalen, verzoeken wij u hieronder
uw bankrekeningnummer in te vullen.

____________
____________

IBAN: __________________________________

*) Indien u en/of uw partner en/of minderjarige kinderen in 2019 een identiteitsbewijs heeft aangeschaft, kunt u een
gedeelte van het betaalde bedrag terugkrijgen. U dient daarvoor een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen.

2. DRIJVEN VAN EEN ONDERNEMING
Bent u of is (een van) uw partner(s) ondernemer?
 ja, u kunt geen gebruik maken van dit verkorte formulier, u dient het volledige formulier in te vullen
 nee, ga verder met vraag 3

3. GEGEVENS GEMACHTIGDE
Alleen invullen als dit formulier niet door de aanvrager zelf is ingevuld.
Naam en voorletter(s) : ___________________________________________________________________
Adres : ___________________________________________________________________
Postcode en Woonplaats : ___________________________________________________________________
Telefoonnummer
: ___________________________________________________________________
Voeg een kopie van het machtigingsbewijs bij
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4. ONDERTEKENING
Let op! Uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen als u de vragen die op u van toepassing zijn niet volledig heeft
ingevuld.
Let op! 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.
Let op! Uw verzoek om kwijtschelding wordt ook afgewezen als u niet alle gevraagde informatie en specificaties heeft
bijgevoegd.

De ondergetekende verklaart dat dit formulier duidelijk, stellig en zonder voorbehoud is ingevuld. Hij/Zij verklaart voorts
er mee in te stemmen dat zo nodig bij derden nadere inlichtingen worden ingewonnen. Tevens verleent hij/zij hierbij
toestemming aan de invorderingsambtenaar van de gemeente Wageningen om de voor kwijtschelding relevante
gegevens te controleren of op te vragen bij het Inlichtingenbureau, het ministerie van SZW, de Belastingdienst, het
UWV en de RDW.

Naam en voorletter(s)

:

____________________________________________________________________

Plaats

:

__________________________________ Telefoon: ________________________

Datum

:

________________

Handtekening

:

________________

TENSLOTTE
Heeft u het formulier voorzien van uw handtekening? U kunt het formulier opsturen naar het team Publieke
Dienstverlening, Postbus 1, 6700 AA Wageningen. U kunt het ingevulde formulier ook afgeven bij de balie (geopend
van 8.30 – 17.00 uur) van het Stadhuis, Markt 22.
Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u een afspraak maken met de Inkomensbrigade van de gemeente
Wageningen, telefoon: 0317 – 492450.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar (op werkdagen telefonisch bereikbaar
op nummer 0317 – 492750)
Wageningen, februari 2019
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