
 

 
 
 
 
 
 
 

Naam:  Subjectnummer: 

Adres: 
 

Postcode + woonplaats:  

 

Voor vragen kunnen wij u het beste bereiken per: 

 telefoon    e-mail      post 

Telefoonnummer:  

 E-mail adres:  

 

Aanvraagformulier kwijtschelding Gemeentelijke belastingen 2022 

 

1. Wilt u de volgende vragen beantwoorden:    
    ja   nee   nvt 

A. Bent u zelfstandig ondernemer?    

       Is uw partner zelfstandig ondernemer?    

    

B. Bent u student?    

Is uw partner student?    

Studeren uw kinderen?     

    

C. Heeft u een koopwoning?    

Heeft uw partner een koopwoning?    

    

D. Ontvangt u een pensioen/inkomen uit het buitenland?    

Ontvangt uw partner een pensioen/inkomen uit het buitenland?    

    

E. Heeft u recht op alimentatie?    

Heeft uw partner recht op alimentatie?    

Hebben uw kinderen recht op alimentatie?    

    

F. Betaalt u alimentatie?    

Betaalt uw partner alimentatie?    

    

G. Heeft u kosten voor kinderopvang?    

Heeft uw partner kosten voor kinderopvang?    

    

H. Bent u failliet verklaard of zit u in de WSNP?    

Is uw partner failliet verklaard of zit hij/zij in de WSNP?    

    

I. Heeft u schulden bij de Belastingdienst die u aan het afbetalen bent?    

Heeft uw partner schulden bij de Belastingdienst die hij/zij aan het  
afbetalen is? 

   

 
Let op! Vergeet u niet de achterkant van dit formulier in te vullen. 
 



 
 

 

 

2. Worden uw inkomsten uitbetaald per:   week    4 weken    maand    kwartaal   

 

3.  Toestemming automatische toetsing en ondertekening 
 
     Wilt u dat wij aan het eind van het jaar bekijken of u voor volgend jaar weer recht    
     heeft op kwijtschelding*? Geeft u dit dan hieronder aan: 
 

  Ik geef toestemming voor het gebruik van de in dit formulier genoemde persoonsgegevens en het      
    gebruik van mijn BSN en geboortedatum om de komende 3 jaar geautomatiseerd te controleren of  
    mijn recht op kwijtschelding kan worden verlengd. 
 
 

  Hierbij verklaar ik dat ik het formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld. 
 
 
     Plaats:         Datum:                 Handtekening: 
 
 
      ..............................                ..............................               .............................. 
 
 
* Uitleg toetsing kwijtschelding 
 
  Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Dan heeft u dat misschien volgend jaar ook. Wij    
  kunnen dit automatisch controleren op basis van gegevens van het UWV, RDW  
  (Rijksdienst voor wegverkeer), Belastingdienst, BRP (Basis Registratie Personen),  
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Inlichtingenbureau en het Sociaal  
  Domein (o.a. Werk en Inkomen en WMO). U hoeft dan niet opnieuw kwijtschelding aan te  
  vragen. Hiervoor moet u hierboven toestemming verlenen. U kunt uw toestemming altijd intrekken   
  door een briefje of mail te sturen naar onderstaand (mail)adres. 
 
  Stuurt u dit formulier naar: 
 
  Gemeente Purmerend 
  Antwoordnummer 55  
  1440 VB  Purmerend 
 
  U kunt dit formulier ook scannen en per e-mail sturen naar: invordering@purmerend.nl 

 

4. Samenwerking Hoogheemraadschap 
 
De Gemeente Purmerend werkt samen met Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op het 
gebied van kwijtschelding. U hoeft daarom ook maar één keer kwijtschelding aan te vragen. Na behandeling 
van uw verzoek sturen wij de beslissing naar elkaar door, zodat u van beide instellingen een uitspraak zal 
ontvangen. In uitzonderlijke gevallen kunnen deze uitspraken van elkaar verschillen.  
 
Let op: Bij de behandeling van beroepschriften werken het Hoogheemraadschap en de Gemeente 
Purmerend niet samen.  
 


