Aanvraagformulier kwijtschelding
Afvalstoffenheffing 2022

t.a.v. Administratie en Belasting

Naam aanvrager: _______________________________________
Huidig adres:
_______________________________________
Postcode/Woonplaats: ___________________________________

Antwoordnummer 55
3140 VB Maassluis
T 010-5931918
E belastingen@maassluis.nl
I www.maassluis.nl/woz

Aanslagnummer: ……………………………….
Inleverdatum: ..........................................

Telefoonnummer*:..................................................
E-mail adres*:………………….......................................

* Gemeente Maassluis gebruikt deze gegevens voor aanvullende dienstverlening en worden niet gedeeld met anderen

Welke situatie is van toepassing in uw huishouding*:
❑ DUO/studiefinanciering

Wat dient u te doen:

❑ Inkomen uit het buitenland (bijv. pensioen)
❑ er wonen meer dan 2 personen in de leeftijd van 18+ op uw adres
❑ uw (en/of uw partners) leeftijd is jonger dan 21 jaar
❑ Eigen woning en/of garage
❑ Alimentatie
❑ Zelfstandige/ZZP’er
❑ geen van bovenstaande situaties zijn van toepassing

Naam en voorletters medebewoners*

Geboorte
datum*

Volledig formulier (pagina 1 en 2)
Volledig formulier (pagina 1 en 2)
Volledig formulier (pagina 1 en 2)
Volledig formulier (pagina 1 en 2)
Volledig formulier (pagina 1 en 2)
Volledig formulier (pagina 1 en 2)
Informatie, zie bijlage
Pagina 1 en van Pagina 2 vraag 1+5+6+7
en 8 t/m 16 indien van toepassing

Relatie *

Soort inkomen*

(bv.partner/

(bv. Werk, AOW, Uitkering, DUO, BBL)

kind/inwoner)

1. Aanvrager (zie aanslagbiljet)
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________
6. ___________________________________

______
______
______
______
______
______

_________
_________
_________
_________
_________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Mogelijk heeft u dat volgend jaar ook. Wij kunnen dit automatisch controleren op
basis van gegevens van UWV, RDW, Belastingdienst en GBA-V. Geeft u toestemming om dit automatisch te controleren,
dan hoeft u dit aanvraagformulier niet ieder jaar opnieuw in te vullen, vink dan het onderstaand hokje aan.

❑ Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken om geautomatiseerd te controleren of ik recht heb op
kwijtschelding van belasting(en). (LET OP: zonder vinkje moet u volgend jaar zelf weer kwijtschelding
aanvragen)
❑ U heeft de gemeente gemachtigd voor de automatische incasso en u wilt daarom geen uitstel van betaling.
Wanneer het besluit op kwijtschelding een toewijzing is, krijgt u het teveel betaalde bedrag teruggestort.

Handtekening* _____________________________

*Uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen indien u niet alle informatie en specificaties
heeft bijgevoegd, waarnaar wordt gevraagd en/of het formulier niet heeft ondertekend.

1

Lever een kopie in van onderstaande gegevens over 2022:
1)

Loon / uitkering / studiefinanciering (DUO) / pensioen / vakantiewerk* en dergelijke
Van u (en uw partner). Let op: geen jaaropgave

2)

Heffingskorting minst verdienende partner 2022 (beschikking van belastingdienst)

3)

Zorgtoeslag / huurtoeslag (voorschotbeschikking van belastingdienst)

4)

Polis blad premie ziektekosten 2022 Van u (en uw partner)

5)

Huurspecificatie/verhoging 2021/2022* (van de woningcorporatie)

6)

Bankafschriften van 1 maand mét begin en eind saldo* Van u (en uw partner).
Let op: ook wanneer het saldo € 0,00 is

7)

Afschrift spaarrekeningen mét begin en eind saldo* Van u (en uw partner).
Let op: ook wanneer het saldo € 0,00 is

Indien van toepassing, lever ook een kopie in van onderstaande gegevens:
8)

A.
B.

C.
D.

Kentekenbewijs, net de kilometerstand erop geschreven van uw (en uw partner) voertuig(en)
Let op: ook voertuigen in het buitenland en die (tijdelijk) zijn geschorst
Is uw auto onmisbaar door ziekte, invaliditeit van uzelf of één van uw gezinsleden, een
bewijs van een invalide kaart of vertrouwensarts (niet uw eigen huisarts of behandelend
specialist) of een werkgeversverklaring (indien geen openbaar vervoer mogelijk is)
Vrijwaringbewijs, met het verkoop bedrag erop geschreven, indien u (of uw partner) onlangs uw
voertuig heeft verkocht of ingeruild
Bewijs van betaling, indien u uw voertuig heeft aangeschaft in de laatste 6 maanden

9)

Terug te betalen toeslagen (beschikking van de belastingdienst)

10)

Te betalen bedrag kinderopvang en te ontvangen Kinderopvangtoeslag / Kindgebondenbudget
(voorschotbeschikking van belastingdienst)

11)

Betaalde of ontvangen alimentatie / Persoonsgebonden budget PGB / kamerverhuur/kostgangers etc.

12)

Lijfrentepolis, levens-/uitvaartverzekering, aandelen/beleggingsfonds

13)

Hypotheekrente en laatste jaargegevens van de hypotheekbank indien u (of uw partner) in het bezit bent
van een eigen woning of garage. Daarnaast een specificatie van de premie, subsidie en erfpacht.

14)

(Voorlopige) Teruggaaf Rijksbelastingdienst i.v.m. het bezit van eigen woning

15)

Waarde bezittingen (bijvoorbeeld caravan, boot, tweede woning, effecten).

16)

Is er sprake van faillissement, minnelijke of wettelijke schuldsaneringsregeling.
Vermeld hieronder de curator, schuldhulpbemiddelaar c.q. bewindvoerder en geef aan per wanneer
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen indien u niet alle informatie en specificaties
heeft bijgevoegd, waarnaar wordt gevraagd en/of het formulier niet heeft ondertekend.
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