
UW PERSOONLIJKE EN AANSLAGGEGEVENS

1. Persoonlijke gegevens
	 Naam	en	voorletters	  ............................................................................................................................
	 Straatnaam	en	huisnummer	  ............................................................................................................................
	 Postcode	en	woonplaats	  ............................................................................................................................
	 Geboortedatum	  ............................................................................................................................
 (Mobiel) telefoonnummer  ............................................................................................................................
	 E-mailadres	  ............................................................................................................................
	 Burgerservicenummer	  ............................................................................................................................

2. Aanslaggegevens
 Vul achtereenvolgens de gegevens in van uzelf en van uw partner van de aanslagen waarvoor u om kwijtschelding verzoekt

Aanslagbiljetnummer Jaar Bedrag

€ 

€ 

€

3.	 Leefsituatie
	 1.	 Welke	situatie	is	op	u	van	toepassing?	 □	gehuwd	of	samenwonend				□		alleenstaande	ouder				□		alleenstaande
	 2.	 Naam	en	voorletters	partner		 ....................................................................................................................... .....  

		 Geboortedatum	partner	 ....................................................................
	 3.	 Hebt	u	kinderen,	jonger	dan	18	jaar,	 □		Ja									Aantal	kinderen:	.......................					
	 		 waarvoor	u	kinderbijslag	ontvangt?	 	 										0-12	jaar:	..............			13-15	jaar:	...............				16-17	jaar:	......... .........
     □  Nee
	 4.	 Hebt	u	huisgenoten	van	21	jaar	of	 □		Ja									Aantal	huisgenoten:	......................
	 		 ouder,	niet	zijnde	uw	partner?	 □  Nee
	 5.	 Huurt	u	van	een	huisgenoot	op	basis	 □  Ja
	 		 van	een	schriftelijke		overeenkomst	 □  Nee
	 		 tegen	betaling	een	woonruimte	?
	 6.	 Op	hoeveel	van	uw	huisgenoten	van	 -		 Uw	huisgenoot	huurt	op	basis	van	een	schriftelijke	overeenkomst	tegen	
	 		 21	jaar	of	ouder,	niet	zijnde	uw	partner,	 	 betaling	een	woonruimte.
	 		 is	een	van	de	volgende	situaties	 -		 Uw	huisgenoot	is	een	student	die	een	opleiding	volgt	die	recht	kan	geven	op	
	 		 van	toepassing?	 			 studiefinanciering	of	tegemoetkoming	studiekosten.
	 		 	 	 -		 Uw	huisgenoot	is	een	student	die	een	Beroeps	Begeleidende	Leerweg	volgt.
	 		 	 	 Aantal	huisgenoten:	........................

Verzoek	kwijtschelding	belastingen
gemeente Harderwijk
Let op!
1.  Hebt u een partner waarmee u samenwoont? Vul dan bij elke vraag de bedragen in van 

uzelf en van uw partner.
2.  Beantwoord alle, voor u van toepassing zijnde, vragen volledig en naar waarheid en voeg 

alle gevraagde bewijsstukken toe.  Als u dat niet doet wordt uw verzoek afgewezen en kan 
dit leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Indienen en informatie
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, met de gevraagde bewijsstukken, op naar:
Meerinzicht Belastingen, Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk.
      
Voor meer informatie kijkt u op www.meerinzicht.nl/belastingbalie of belt u met Meerinzicht, 
telefoon (0341) 56 73 21. De openingstijden van het Huis van de Stad vindt u op 
www.harderwijk.nl.

Meerinzicht
Postbus	1201,	3840	BE	Harderwijk	 Gemeente Ermelo T	(0341)	567321
E	contact@meerinzicht.nl	 Gemeente Harderwijk T	(0341)	411911
I	www.meerinzicht.nl	 Gemeente Zeewolde T	(036)	5229522

Meerinzicht is de
samenwerking van de

gemeenten Ermelo,
Harderwijk en Zeewolde
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4.	 Werksituatie
	 Bent	u	een	zelfstandig	ondernemer	of	voert	u	een	zelfstandig	beroep	(niet	in	loondienst)	uit?																□ Ja             □ Nee
 
UW INKOMSTEN

5.	 Salaris,	uitkering,	pensioen	en	studiefinanciering
 Vul achtereenvolgens de gegevens in van uzelf en van uw partner Bij wisselende inkomsten neemt u het gemiddelde van de laatste 

12 maanden.                                              
 Naam	werkgever	of	uitkeringsinstantie		 Netto	bedrag	 Per	week	 Per	4	weken	 Per	maand	 Per	jaar
 .................................................................................. €...................... □ □ □ □
 .................................................................................. €...................... □ □ □ □
 .................................................................................. €...................... □ □ □ □
 .................................................................................. €...................... □ □ □ □
 Voeg een kopie bij van: de laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie

6		 Vakantiegeld 

Voor	uzelf € per	jaar

Voor	uw	partner € per	jaar

7.  Inkomsten uit (kamer)verhuur, kostgangers 

(Kamer)verhuur € per	maand

Kostganger(s) € per	maand
 Voeg een kopie bij van: de laatste bijschrijving waarop de huur en/of het kostgeld is vermeld

8.		 Heffingskorting(en)	die	u	rechtstreeks	ontvangt	van	de	Belastingdienst

Voor	uzelf € per	jaar

Voor	uw	partner € per	jaar
 Voeg een kopie bij van: de beschikking(en) heffingskorting(en) van de Belastingdienst

9.		 Alimentatie						                                         

Voor	uw	kind(eren) € per	maand

Voor	uzelf	en/of	uw	partner € per	maand
 Voeg een kopie bij van: de laatste bijschrijving waarop de alimentatie/ouderbijdrage is vermeld

10.		 Teruggave	van	belasting	en/of	premies	volksverzekeringen
 Verwacht u de komende 12 maanden een teruggaaf van belasting? Vul achtereenvolgens de gegevens in van uzelf en van uw 
 partner.                                              

Soort	belasting Bedrag Jaar

€

€

€

11.  Overige inkomsten
 Andere inkomsten zijn bijvoorbeeld: onregelmatigheidstoeslag, dertiende maand,  inkomsten uit freelance werk, vergoeding(en) 

overwerk, inkomsten uit Airbnb en bijverdiensten. Vul achtereenvolgens de gegevens in van uzelf en van uw partner.
 Soort	inkomsten		 Netto	bedrag	 Per	week	 Per	4	weken	 Per	maand	 Per	jaar
 ................................................................................. €...................... □ □ □  □
 .................................................................................. €...................... □ □ □ □
 .................................................................................. €...................... □ □ □ □
 .................................................................................. €...................... □ □ □ □
 
  Voeg een kopie bij van: de laatste bijschrijving(en)  waarop de inkomsten zijn vermeld
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UW VERMOGEN EN BEZITTINGEN

12.  Bankrekeningen, spaargeld enz.
 Onder bankrekening wordt verstaan: spaar- en beleggingsrekening(en), contant geld en cryptomunten. Vul achtereenvolgens 

de gegevens in van uzelf en van uw partner van het laatste afschrift of de laatste af/bijschrijving
 

Rekeningnummer Saldo Rekeningnummer Saldo

€ €

€ €
 Voeg een kopie bij van: het/de afschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen waarop de laatste twee maanden volledig is 

vermeld, inclusief het saldobedrag.

13.  Auto
 Bent u in het bezit van een auto? Vul de gegevens in van uzelf en van uw partner.

Automerk	en	type

Kenteken	en	bouwjaar

Kilometerstand

Aankoopdatum

Aankoopbedrag € €

Financiering	per	maand € €

Nog	af	te	lossen	bedrag € €

	 Is	de	auto	onmisbaar?	 □	door	ziekte	of	invaliditeit	van	u,	uw	partner	of	een	ander	lid	van	uw	huishouden
     □	om	een	andere	reden,	namelijk	.....................................................................................................

 Voeg, indien van toepassing, een kopie bij van:  - het kentekenbewijs deel I en II
     - het financieringscontract
     - een medische verklaring van een onafhankelijke arts
     - een bewijs van noodzakelijkheid om een andere reden
14.		 Andere	bezittingen
 Vul deze vraag alleen in als u of uw partner nog andere bezittingen heeft, bijvoorbeeld een boot, caravan, juwelen, kunst, 
 antiek of waardepapieren.  

Soort	bezitting Waarde

€

€

UW UITGAVEN EN VERPLICHTINGEN

15.  Huurwoning of kamer

Huur	van	de	woning	of	kamer	(Bruto	huur)	 € per	maand

Service-	en/of	stookkosten € per	maand

Kale huur € per	maand

Huurtoeslag € per	maand

Woonkostentoeslag	(bijzondere	bijstand	van	uw	gemeente) € per	maand
Voeg een kopie bij van:   - een huurspecificatie van de verhuurder van uw woning

     - de beschikking van de Belastingdienst als u huurtoeslag ontvangt
     - de beschikking van het Sociaal Domein van Meerinzicht als u woonkostentoeslag ontvangt
16.  Koopwoning

Laatste	WOZ-waarde	 €

Huidige	hypotheekschuld €

Hypotheekrente € per	maand

Aflossing € per	maand

Erfpacht € per	jaar

Waarde	van	de	verzekering-	en	spaarproducten	die	u	
hebt	afgesloten	voor	de	aflossing	van	uw	hypotheek

waarde	op	moment	aanvraag

  Voeg een kopie bij van: de laatste jaargegevens van de hypotheekverstrekker.
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17.  Betaalde premie ziektekostenverzekering
 Onder ziektekostenverzekering wordt verstaan: de nominale premie en de aanvullende premie.

Voor	uzelf € per	maand

Voor	uw	partner € per	maand

Ontvangen	zorgtoeslag € per	maand
 Voeg een kopie bij van:  - de polis van de zorgverzekering en
     - de laatste beschikking van de Belastingdienst als u zorgtoeslag ontvangt   

 
18.		 Betaalde	alimentatie 

Alimentatie	voor	uw	kind(eren) € per	maand

Alimentatie	voor	uw	ex-partner € per	maand

Onderhoudsbijdrage	aan	Meerinzicht	Sociaal	Domein	voor	bijstand	van	
uw	ex-partner

€ per	maand

 Voeg een kopie bij van: het laatste bankafschrift of afschrijving waarop de alimentatie/onderhoudsbijdrage is afgeschreven

19.		 Belastingschulden
 Onder schulden wordt verstaan: alle belastingschulden van uzelf en uw partner. Vul achtereenvolgens de gegevens in van uzelf 

en uw partner.

Soort	belasting Totaalbedrag van de schuld Aflossing	per	maand

€ €

€ €

€ €
 Voeg een kopie bij van: het laatste bankafschrift of afschrijving waarop de aflossing is vermeld

20. Kosten kinderopvang
 Vul in als uw kind(eren) verblijft/verblijven in een geregistreerd kindercentrum of geregistreerde voorziening voor gastouder-
 opvang door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau.

a. Kosten	kinderopvang € per	maand

b. Kinderopvangtoeslag € per	maand

c. Tegemoetkoming	van	uw	werkgever,	de	gemeente	of	UWV € per	maand
 Voeg een kopie bij van: - de laatste rekening van het kinderdagverblij(f)(ven) of gastouderbureau(’s)
     - de beschikking kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
     - de tegemoetkoming van uw werkgever, de gemeente of het UWV

21.		 Nadere	toelichting	op	dit	verzoek 
 Als u wilt, kunt u hier een korte toelichting geven op uw verzoek.
 ...........................................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................................................
 
22.  Ondertekening    
                                        			Aanvrager																																																																			Gemachtigde	
                                                                                           Alleen als een ander het formulier voor u heeft ingevuld

	 Naam	en	voorletters	  ........................................................................   ........................................................................................
	 Plaats		 	 .......................................................................   ........................................................................................
	 Datum	  ........................................................................   ........................................................................................

 
	 Handtekening	  ........................................................................   ........................................................................................

Let op!
Door ondertekening geeft  u toestemming om uw gegevens te controleren of op te vragen bij de Belastingdienst, het UWV, de RDW 
en Domein Sociaal van Meerinzicht en om, bij toewijzing, met ingang van komend jaar een geautomatiseerde toetsing uit te voeren 
om te beoordelen of uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd kan worden vastgesteld. Als u dit laatste niet wilt, dan kunt u 
hierna het vakje ‘Nee’ aankruisen. □ Nee


