VERKLARING INZAKE KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN OF
VOORSCHOTREGELING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

In artikel 6 van de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen is bepaald dat bij ongewijzigde
omstandigheden het niet langer een vereiste is om jaarlijks een kwijtscheldingsverzoek in te dienen.
Volstaan kan worden met een ondertekende verklaring, waarin belanghebbende – lees aanvrager om
kwijtschelding - aangeeft dat de omstandigheden ongewijzigd zijn ten opzichte van het vorige verzoek
om kwijtschelding.
Ook kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van de voorschotregeling kwijtschelding gemeentelijke
belastingen. Dat betekent dat u de incasso van het rioolrecht en vast recht afvalstoffenheffing wat via Brabant
Water maandelijks bij u wordt geïncasseerd bij voorschot voor het hele belastingjaar krijgt uitbetaald. Hiermee
compenseert u elke maand het bedrag wat u mist doordat de incasso van Brabant Water maandelijks kosten bij
u incasseert, die u op grond van uw financiële omstandigheden niet zou hoeven betalen. Het uitgekeerde
voorschoft wordt achteraf door de gemeente verrekend als uw verzoek om kwijtschelding wordt verwerkt.
LET OP dat indien uw financiële omstandigheden in positieve zin veranderen u daarover contact opneemt met
de gemeente om te voorkomen dat u later het verstrekte voorschot of een deel daarvan moet terugbetalen.
Ondergetekende:
Dhr/Mw:. ………………………………………………………………………….
Achternaam + voorletters vermelden

Geboren:……………………………………………………………………………
Geboortedatum vermelden

Wonende: ………………………………………………………………………….
Staat/huisnummer, postcode en woonplaats vermelden

Burgerservicenummer (BSN):…………………………………………………..

o

o

verklaart hierbij dat er sprake is van ongewijzigde omstandigheden die het
voorgaande jaar of jaren hebben geleid tot een positieve beslissing op het
verzoek om kwijtschelding te verlenen voor gemeentelijke belastingen. Het
betreft gemeentelijke belastingen voor het riool recht en het zogenaamde vast
recht in het kader van de afvalstoffenheffing.
wil gebruik maken van de voorschotregeling kwijtschelding gemeentelijke
belastingen.

S.v.p. aankruisen wat u wenst!

Datum:

Handtekening:

Bij onderstaande veranderingen is geen sprake van ongewijzigde omstandigheden en zou er een
nieuwe aanvraag om kwijtschelding ingediend moeten worden:
•
•

Gewijzigde inkomsten en of vermogen (denk aan auto/erfenis, pensioeninkomsten etc.);
Gewijzigde gezinssamenstelling;

