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Verzoek om kwijtschelding ondernemers 
Zuiveringsheffing / Verontreinigingsheffing / Watersysteemheffing ingezetenen 

Ondertekening 
Uw verzoek om kwijtschelding willen wij zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Dit kunnen we alleen doen als u een  

volledig en naar waarheid ingevuld formulier inclusief de gevraagde bewijsstukken opstuurt. Het opzettelijk vermelden   

van onjuiste gegevens of het niet vermelden van gegevens en/of bewijsstukken kan leiden tot een afwijzing van uw kwijt-

scheldingsverzoek. Wij verzoeken u vriendelijk om het formulier inclusief de bewijsstukken goed te controleren voordat   

u het opstuurt. 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

Vul dit ook in als u gemachtigde bent van de aanvrager. 

Voorletter(s) en achternaam 

Plaats Datum

Handtekening Aantal bijlagen

Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Altijd invullen: Geboortedatum Telefoonnummer 

IBAN-nummer 

Kamer van Koophandel (KvK) nummer 

Aanslag gegevens 

Voor welke soort aanslagen/belastingen verzoekt u om kwijtschelding? (Aankruisen wat van toepassing is). 

Let op! Er is geen kwijtschelding mogelijk voor de waterschapsbelasting voor eigenaren 

(Watersysteemheffing gebouwd, -overig ongebouwd en -natuurterreinen). 

Jaar Aanslagnummer 

Jaar Aanslagnummer 

1 Leefsituatie 

1a   Kruis aan wat voor u van toepassing is:

  Ik woon ongehuwd samen of ben getrouwd.  Vermeld hieronder de naam, voorletters en geboortedatum van uw echtgeno(o)t(e) of partner  

Naam en voorletter(s)    Geboortedatum

  Ik ben alleenstaande ouder

  Ik ben alleenstaande

 Ik ben student 
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1b Vul hieronder de gegevens van uw eventuele gezinsleden en/of huisgenoten: 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum:

Werkend/student*  Relatie tot aanvrager: 

Naam en voorletter(s):  Geboortedatum:

Werkend/student*  Relatie tot aanvrager: 

Naam en voorletter(s):  Geboortedatum:

Werkend/student*  Relatie tot aanvrager: 

Naam en voorletter(s):  Geboortedatum:

Werkend/student*  Relatie tot aanvrager: 

Naam en voorletter(s):  Geboortedatum:

Werkend/student*  Relatie tot aanvrager: 

*Doorstrepen wat niet van toepassing is. Heeft u inwonende kinderen of huisgenoten die studeren, 
stuur een bewijs van inschrijving mee van de desbetreffende onderwijsinstelling. 

  1c Heeft u een huur/kostgangersovereenkomst met één van uw medebewoners (bijvoorbeeld, onderhuur of kostganger)? 

nee ja, stuur een kopie mee van de overeenkomst 

2 Gegevens bank en/of spaarrekeningen 

Vermeld hieronder het IBAN van de (zakelijke) bankrekening(en) en eventueel sparrekening(en) van zowel u als uw echtgeno(o)t(e)/partner en/ 

of het IBAN van de gezamenlijke rekening(en). Stuur een kopie van de laatste 3 maanden bankafschriften mee. Let op SALDO en TRANSACTIES 

moeten zichtbaar zijn. 

Eigen IBAN IBAN van uw echtgeno(o)t(e)/partner IBAN gezamenlijke rekening 

Zakelijk/bankrekening 

Zakelijk/bankrekening 

Spaarrekening 

Spaarrekening 

3 Gegevens voertuig(en) 

 3a Hoeveel voertuig(en) bijvoorbeeld auto(s), motor(s) of caravan(s) hebben u en uw partner?

      Hebt u geen voertuig ga verder met met vraag 4 

3b Vul de volgende gegevens in: 

 Kenteken Bouwjaar 

 Aankoopbedrag € Aankoopdatum 

Kenteken Bouwjaar 

 Aankoopbedrag € Aankoopdatum 

Kenteken Bouwjaar 

 Aankoopbedrag € Aankoopdatum 

3c Is het voertuig onmisbaar door ziekte/invaliditeit? Of hebt u of uw echtgenoot/partner het voertuig nodig voor werk? 

Nee Ja. Doe een bewijs hiervan bij dit formulier. Dit kan zijn een kopie van een invalidenparkeerkaart 

of een duidelijke uitleg dat u het voertuig voor uw werk nodig hebt. 
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4 Gegevens andere waardevolle bezittingen (bijvoorbeeld antiek, boot, caravan, waardepapieren, enz.) 

Bent u of uw echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner in het bezit van andere waardevolle bezittingen?

 nee  ja 

Soort bezittingen Waarde € 

Soort bezittingen Waarde € 

Soort bezittingen Waarde € 

Soort bezittingen Waarde € 

5 Gegevens eigen woning 

 Heeft u een eigen huis? 

nee ja, voeg een kopie van de laatste specificatie van de hypotheekafschrijving van de hypotheekverstrekker 

6 Gegevens  woonruimte 

  6a Heeft u de woonruimte waar u woont gehuurd? 

nee ja, stuur een kopie van de laatste huurspecificatie op 

6b Ontvangt u huurtoeslag? 

nee ja, stuur een kopie van de toeslagbeschikking op 

7 Gegevens loon, pensioen, uitkering(en), overige inkomsten 

Stuur een kopie van de laatste 4 loon/uitkering specificatie(s) mee. 

7a Van uzelf: 

naam werkgever of uitkerende instantie (b.v. UWV, DUO, pensioenfonds, SVB, Sociale Dienst) 

7b Woont u samen met uw partner of één huisgenoot, stuur dan zijn/haar gegevens mee: 

naam werkgever of uitkerende instantie (b.v. UWV, DUO, pensioenfonds, SVB, Sociale Dienst) 

 7c Voeg een kopie aangifte inkomstenbelasting van het desbetreffende jaar van u en eventueel uw partner. 

 7d Voeg een kopie van de winst- en verliesrekening over het desbetreffende jaar. 

7e Ontvangt u alimentatie? 

nee ja, voeg een kopie van de alimentatie overeenkomst of bankafschrift waarop duidelijk de ontvangst staat 

7f  Ontvangt u maandelijks heffingskorting (Belastingdienst)? 

nee ja, voeg een kopie van de voor en achterkant van de voorlopige beschikking van de heffingskorting 

8 Gegevens zorgpremie 

 8a Hoeveel premie zorgverzekering betaalt u per maand voor u en eventueel uw partner? 

€   stuur een kopie van de premieblad(en) op 

8b Ontvangt u zorgtoeslag? 

nee   ja, stuur een kopie van de toeslagbeschikking op 

9 Gegevens betaalde alimentatie 

Betaalt u of uw echtgeno(o)t(e)/partner alimentatie voor kinderen en/of aan een vroegere partner (ook bij duurzaam gescheiden leven)? 

nee   ja, voeg een kopie van de laatste bankoverschrijving bij 
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10  Gegevens andere betalingsverplichtingen of schulden aan de Belastingdienst* 

Vink hieronder aan welke schulden u of uw partner heeft en stuur een kopie van de laatste specificatie mee. 

Inkomstenbelasting Premie volksverzekering 

Zorgtoeslag Huurtoeslag 

Kindgebondenbudget Kinderopvangtoeslag 

* Met andere schulden wordt geen rekening gehouden bij de beoordeling van uw aanvraag. 

11 Schuldhulp en/of Faillissement  

Indien u in de Wettelijke schuldsanering (WSNP), Faillissement, Bewindvoering of Schuldhulpverlening (MSNP) zit, of Bbz ontvangt dient u  

een beschikking of een verklaring toe te voegen.  

12 Toelichting op deze kwijtscheldingsaanvraag 

Als u wilt kunt u hier een toelichting geven op uw situatie. 

Heeft u dit jaar recht op kwijtschelding? Dan heeft u dat mogelijk volgend jaar ook. Wij controleren dit automatisch. U hoeft dan niet ieder jaar  

opnieuw een aanvraagformulier in te vullen. Wilt u niet dat wij geautomatiseerd controleren, dan kunt u dat hieronder aangeven: 

Ik geef géén toestemming om mijn gegevens te gebruiken om geautomatiseerd te laten controleren of ik recht heb op kwijtschelding van  

belasting(en). Als ik een beroep wil doen op kwijtschelding van belasting(en), dan vraag ik dat handmatig aan. 

Korte Ouderkerkerdijk 7 
Amsterdam 

Postbus 94370 
1090 GJ Amsterdam 

T 0900 93 94 
KvK 41116593 

waternet.nl 

https://waternet.nl

	Verzoek om kwijtschelding ondernemers
	Verzoek om kwijtschelding ondernemers 
	Ondertekening 

	Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
	Gegevens aanvrager 
	Aanslag gegevens 
	1 Leefsituatie 
	1a   Kruis aan wat voor u van toepassing is:
	1b Vul hieronder de gegevens van uw eventuele gezinsleden en/of huisgenoten: 
	  1c Heeft u een huur/kostgangersovereenkomst met één van uw medebewoners (bijvoorbeeld, onderhuur of kostganger)? 

	2 Gegevens bank en/of spaarrekeningen 
	3 Gegevens voertuig(en) 
	 3a Hoeveel voertuig(en) bijvoorbeeld auto(s), motor(s) of caravan(s) hebben u en uw partner?
	3b Vul de volgende gegevens in: 
	3c Is het voertuig onmisbaar door ziekte/invaliditeit? Of hebt u of uw echtgenoot/partner het voertuig nodig voor werk? 

	4 Gegevens andere waardevolle bezittingen 
	Bent u of uw echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner in het bezit van andere waardevolle bezittingen?

	5 Gegevens eigen woning 
	 Heeft u een eigen huis? 

	6 Gegevens  woonruimte 
	  6a Heeft u de woonruimte waar u woont gehuurd? 
	6b Ontvangt u huurtoeslag? 

	7 Gegevens loon, pensioen, uitkering(en), overige inkomsten 
	7a Van uzelf: 
	7b Woont u samen met uw partner of één huisgenoot, stuur dan zijn/haar gegevens mee: 
	 7c Voeg een kopie aangifte inkomstenbelasting van het desbetreffende jaar van u en eventueel uw partner. 
	 7d Voeg een kopie van de winst- en verliesrekening over het desbetreffende jaar. 
	7e Ontvangt u alimentatie? 
	7f Ontvangt u maandelijks heffingskorting (Belastingdienst)? 

	8 Gegevens zorgpremie 
	 8a Hoeveel premie zorgverzekering betaalt u per maand voor u en eventueel uw partner? 
	8b Ontvangt u zorgtoeslag? 

	9 Gegevens betaalde alimentatie 
	Betaalt u of uw echtgeno(o)t(e)/partner alimentatie voor kinderen en/of aan een vroegere partner (ook bij duurzaam gescheiden leven)? 

	10  Gegevens andere betalingsverplichtingen of schulden aan de Belastingdienst* 
	Vink hieronder aan welke schulden u of uw partner heeft en stuur een kopie van de laatste specificatie mee. 

	11 Schuldhulp en/of Faillissement  
	12 Toelichting op deze kwijtscheldingsaanvraag 




