
 
 
 

   

  

 
 
Geboortedatum    ……………………………… 
Telefoonnummer   ……………………………… 
E-mail:     ……………………………… 
 
Gezinssituatie: 
☐Gehuwd/partner ☐Samenwonend meerdere personen ☐Alleenstaand 
 

Vul voor u en uw partner en medebewoner(s) (vanaf leeftijd 27 jaar), naam en geboortedatum in en kruis 
aan wat van toepassing is. 
Naam en voorletters Geb. datum Salaris Studiefinanciering Uitkering AOW Pensioen 
  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
  ☐ ☐ ☐  ☐ ☐ 
  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
☐  Bent u zelfstandig ondernemer?       ☐ Ja ☐ Nee 
☐  Ontvangt u als zelfstandig ondernemer een BBZ-uitkering?   ☐ Ja      ☐ Nee ☐KvK nummer…………. 
 

☐  Bent u toegelaten tot de Wet (Minnelijke)  
      schuldsanering natuurlijke personen (WSNP/MSNP)                   ☐ Ja     ☐ Nee 
 
Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding?  
Mogelijk heeft u dat volgend jaar ook. Wij kunnen dit volgend jaar automatisch controleren bij het 
Inlichtingenbureau. Dit bureau controleert uw gegevens bij het UWV, RDW, de Belastingdienst en het 
Bevolkingsregister. Daarvoor hebben wij uw toestemming nodig.  
Maak hieronder uw keuze. 
  
☐ Ja, ik geef toestemming. 
 

☐ Nee, ik geef geen toestemming. 
U kunt volgende jaar alleen kwijtschelding aanvragen door een volledig ingevuld formulier, 
voorzien van alle gevraagde documenten, op te sturen. 

 
Ondergetekende verklaart dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. 
 
Naam     Datum    Handtekening 
 
……………………………... …….  ……………..   ………………… 
 
          Op de achterzijde vindt u de gegevens die wij van u nodig hebben.  

 

 
Website: 
Belasting 
Telefoon: 
Retouradres:  
Bezoekadres: 

 
www.bghu.nl 
088-0640200 (werkdagen van 09.00-
17.00 uur) 
Antwoordnummer 2707, 3500 VJ Utrecht 
Stadsplateau 1, Utrecht (maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur) 
 

  
Naam: ………………………………………… 
Adres: …………………………………………………… 
Postcode, woonplaats: …………………………. 

 
 
 

Aanvraagformulier 
KWIJTSCHELDING 
 
Klantnummer 
Kenmerk BghU 
 



 

 

Checklist 
 
 
Om uw kwijtscheldingsverzoek te kunnen beoordelen hebben wij kopieën nodig van onderstaande 
documenten van u en uw partner en andere personen van 27 jaar of ouder ingeschreven op uw 
adres. Andere personen vanaf 27 jaar ingeschreven op uw adres? In de toelichting kunt u lezen 
welke gegevens wij van deze persoon nodig hebben. 
 
Geen originelen Geen nietjes Documenten in A4 formaat Geen markeerstift 
 
Inkomsten/uitgaven 
☐ Uw inkomsten uit salaris, uitkering, pensioen en lijfrente van de laatste maand 
☐ Bent u student: bewijs van inschrijving van uw opleidingsinstantie en DUO beschikking 
☐ Heeft u een betalingsregeling(en) bij de Belastingdienst: bewijs van de betalingsregeling(en) 
☐ Betaalt of ontvangt u alimentatie: uitspraak van de Rechtbank 
☐ Bent u zelfstandig ondernemer: definitieve IB beschikking 2021. Heeft u een BBZ uitkering: 

bewijs van de uitkering 
☐ Heeft u kostganger(s) of verhuurt u een kamer: bewijsstuk inkomsten uit commercieel 

kamerverhuur of kostganger(s) 
 
Toeslagen/ziektekosten/huur 2023 
☐ Polisblad Ziektekostenverzekering  
☐ Brief van de laatste huurverhoging of hypotheekrente (hypotheekoverzicht van uw bank) 
☐ Beschikking Kindgebondenbudget 
☐ Beschikking Zorgtoeslag 
☐ Beschikking Huurtoeslag 
☐ Beschikking Belastingdienst voorlopige teruggaaf/voorlopige aanslag 
☐ Beschikking Kinderopvangtoeslag en de maand factuur van de kinderopvang 
 
Vermogen 
☐ Bankafschriften of print van internetbankieren van al uw betaal- en of spaarrekening(en) van 

de laatste 3 maanden, met het huidige saldo duidelijk zichtbaar 
☐ Bent u in bezit van auto(s)/motor(en): kentekenbewijs(zen) (pasje of deel 1 en 2) 
☐ Is uw voertuig onmisbaar: verklaring medisch specialist, gehandicaptenparkeerkaart of 

verklaring werkgever 
 
Stuur dit formulier samen met de gevraagde documenten naar: 
 
BghU 
Antwoordnummer 2707 
3500 VJ Utrecht  
 
Een postzegel is niet nodig.  
 
 

Heeft u uw handtekening gezet en aangekruist of u wel of geen toestemming geeft voor 
automatische toetsing kwijtschelding? 



 

 

 
Toelichting kwijtschelding van gemeentelijke en/of waterschapsbelastingen 

 
 
Welke gegevens vragen wij: 
Gehuwd/Samenwonend: Stuurt u alle gegevens van u en uw partner.  
Zijn er meerdere personen van 27 jaar of ouder ingeschreven op uw adres? Volgt deze persoon 
een opleiding? Stuurt u dan een bewijs van inschrijving van de opleidingsinstantie en DUO 
beschikking. Andere gegevens zijn niet nodig. Als u deze gegevens niet verstrekt, merken wij 
deze persoon aan als kostendeler.  
Alleenstaande ouder: Stuurt u alle gegevens van u. 
Zijn er meerdere personen van 27 jaar of ouder ingeschreven op uw adres? Volgt deze persoon 
een opleiding? Stuurt u dan een bewijs van inschrijving van de opleidingsinstantie en DUO 
beschikking. Andere gegevens zijn niet nodig. Als u deze gegevens niet verstrekt, merken wij 
deze persoon aan als kostendeler.  
Alleenstaande: alle gegevens van u. 
Zijn er meerdere personen van 27 jaar of ouder ingeschreven op uw adres? Volgt deze persoon 
een opleiding? Stuurt u dan een bewijs van inschrijving van de opleidingsinstantie en DUO 
beschikking. Andere gegevens zijn niet nodig. Als u deze gegevens niet verstrekt, merken wij 
deze persoon aan als kostendeler.  
 
U woont in huis met één of meer kostendelers?  
Woont u alleen dan krijgt u het normbedrag voor een alleenstaande. Woont u met uw partner, en 
verder met niemand anders? Dan krijgt u het normbedrag voor gehuwden en samenwonenden. 
Woont er nog iemand van 27 jaar of ouder bij u in huis? Dan gaat uw kwijtscheldingsnorm 
misschien omlaag. 
 
Wat is een kostendeler? 
Voor het berekenen van uw kwijtscheldingsverzoek kijken wij niet alleen naar uw inkomen en 
vermogen van u en uw partner, maar kijken wij ook naar uw woonsituatie. Wonen nog andere 
mensen van 21 jaar of ouder bij u in huis? Dan kunnen zij meebetalen in de kosten van uw 
huishouden. Deze mensen noemen wij “kostendelers” 
Iedereen kan kostendeler zijn, dus ook uw kind van 27 jaar of ouder, uw vader of moeder. Het 
maakt niet uit of deze persoon ook echt meebetaalt aan de kosten in het huishouden. 
 
Geen kostendelers zijn:  

 Studenten 
 Kostgangers 
 Personen jonger dan 27 jaar 

 
 
 
 
 
bnhfjMeer informatie vindt u op de achterzijde  



 

 

 
Ondernemer  
Als u ondernemer bent, dan is het alléén mogelijk om kwijtschelding van de privé-belastingen 
aan te vragen. Geeft u op het formulier duidelijk aan dat u ondernemer bent. 
 
Termijn voor aanvragen kwijtschelding 
Als u een aanslag langer dan drie maanden geleden volledig heeft betaald, kunt u geen 
kwijtschelding meer aanvragen.  
 
Ontvangstbevestiging en uitstel van betaling 
Binnen twee weken nadat wij uw kwijtscheldingsverzoek hebben ontvangen, krijgt u een bericht. 
U heeft uitstel van betaling tot wij een beslissing op uw verzoek hebben genomen.  
Heeft u een machtiging afgegeven voor automatische incasso, dan wordt de automatische incasso 
tijdelijk stopgezet. Wij schrijven dan (even) geen bedrag meer af van uw bankrekening. 
 
Voor meer informatie, raadpleeg onze website: www.bghu.nl 
 
Aan deze documentatie en voorlichting kunt u geen rechten ontlenen. 
 
 


