Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Servicebalie
telefoonnummer (0341) 359 611

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
Verzoek
Uw verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wordt in behandeling genomen zodra de gemeente
Putten dit formulier volledig ingevuld en ondertekend heeft ontvangen. Het formulier moet binnen twee maanden na de
laatste betalingstermijn van de aanslag ingediend zijn.
Het niet (volledig) verstrekken van nader gevraagde bewijsstukken heeft tot gevolg dat uw aanvraag om die reden niet
in behandeling wordt genomen. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het
alsnog terugvorderen van het ontvangen bedrag.

1. Persoonlijke gegevens
Voorletters

: ………………………

Straatnaam

: …………………………………………

Huisnummer

Postcode

: ………………………

Woonplaats

: …………………………………………

Telefoon

: ………………………

E-mailadres

: …………………………………………

BSN

: …………………………………………

Geboortedatum : ………………………

Achternaam

: …………………………………………
: ………………………

2. Persoonlijke gegevens partner (indien van toepassing)
Dit hoeft u alleen in te vullen als uw partner op hetzelfde adres woont.

Voorletters

: ………………………

Geboortedatum : ………………………

Achternaam

: …………………………………………

BSN

: …………………………………………

3. Gegevens van de aanslag
Stuur mee: aanslagbiljet van de gemeente Putten

Soort belasting

Jaar

Aanslagnummer

Bedrag aanslag

Onroerende zaak belasting

……….

……………………….

€ ……………………...

Afvalstoffenheffing

……….

……………………….

€ ……………………...

Rioolrecht

……….

……………………….

€ ……………………...

Onderhoud begraafplaats

……….

……………………….

€ ……………………...

4. Leefsituatie
Lees de toelichting voor een uitleg van deze vraag.
Vul hieronder de gegevens in van alle overige bewoners die op hetzelfde adres wonen. U hoeft de gegevens van uzelf
en uw eventuele partner niet in te vullen. Als u meer huisgenoten heeft, vul dan de gevraagde gegevens in op een apart
blad en lever dit samen met dit formulier in.

Persoon 1
Voorletters

: ………………………

Achternaam

: …………………………………………

Telefoon

: ………………………

E-mailadres

: …………………………………………

BSN

: …………………………………………

Geboortedatum : ………………………

Is dit uw kind of bent u van deze persoon de verzorger?

 ja

 nee

Is dit een kamerhuurder met een commercieel contract?

 ja

 nee

Heeft persoon (evt.) recht op studiefinanciering/tegemoetkoming studiekosten?  ja

 nee

Volgt persoon een Beroeps Begeleidende Leerweg?

 ja

 nee

Is deze persoon ouder dan 21 jaar en heeft hij of zij een eigen inkomen?

 ja

 nee

Persoon 2
Voorletters

: ………………………

Achternaam

: …………………………………………

Telefoon

: ………………………

E-mailadres

: …………………………………………

BSN

: …………………………………………

Geboortedatum : ………………………

Is dit uw kind of bent u van deze persoon de verzorger?

 ja

 nee

Is dit een kamerhuurder met een commercieel contract?

 ja

 nee

Heeft persoon (evt.) recht op studiefinanciering/tegemoetkoming studiekosten?  ja

 nee

Volgt persoon een Beroeps Begeleidende Leerweg?

 ja

 nee

Is deze persoon ouder dan 21 jaar en heeft hij of zij een eigen inkomen?

 ja

 nee

5. Vermogen
Lees de toelichting voor een uitleg van deze vraag.

5a. Bezittingen
Bezittingen

: …………………………….....(auto, motor, boot, caravan, camper, iets anders)

Geschatte waarde

: € ……………………………..(noteer hier de inruilprijs a.d.h.v. ANWB Koerslijst)

Merk

: ………………………… …….. Kenteken

Bouwjaar

: ………………………………

: …………………………

Kilometerstand : …………………………

5b. Bankrekeningen, waardepapieren, aandelen etc. op 28-02-2018
Stuur mee: bewijsstukken.

Soort (bank, waardepapier, enz.)

(Rekening)nummer

Saldo

……………….……………………

………………………………………

€ ………………

……………….……………………

………………………………………

€ ………………

……………….……………………

………………………………………

€ ………………

Contant geld (meer dan € 250,00)

€ ………………

Totaal

€ ………………

5c. Woning
Stuur mee: bewijsstukken van de huur/huurtoeslag of uw hypotheekgegevens.

Huurwoning

Koopwoning

Huur per maand

€ ………………

WOZ-waarde

€ ………………

Servicekosten

€ ………………

Hoogte hypotheek

€ ………………

Huurtoeslag per maand

€ ………………

Hypotheekrente

€ ………………

5d. Schulden
Stuur mee: bewijsstukken van deze schulden met daarop de huidige hoogte van de schuld.

Schuldeiser

Ontstaansdatum

Huidige hoogte

………………………………………

……………………………

€ ………………………

………………………………………

……………………………

€ ………………………

………………………………………

……………………………

€ ………………………

………………………………………

……………………………

€ ………………………

Bent u toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen?

 ja

 nee

6. Gegevens van uw inkomen
Stuur mee: bewijsstukken

Inkomen per maand

Uzelf

Partner

Loon uit arbeid of uitkering

€ ………………………

€ ………………………

Vakantiegeld/13de maand

€ ………………………

€ ………………………

Ontvangen alimentatie

€ ………………………

€ ………………………

Onderverhuur/kostganger

€ ………………………

€ ………………………

Studiefinanciering

€ ………………………

€ ………………………

Inkomsten uit kamerverhuur

€ ………………………

€ ………………………

………………………………………

€ ………………………

€ ………………………

7. Eigen bedrijf
Heeft u een eigen bedrijf?

 ja

 nee

Bedrijfsnaam

: ………………………………………………………………

Kamer van Koophandel nummer

: ………………………………………………………………

Winst uit onderneming

: € ……………………………………………………………

8. Ziektekostenverzekering
Stuur mee: een kopie van de afschriften of overzichten

Premie ziektekostenverzekering

: € ………………………………

Zorgtoeslag

: € ………………………………

9. Kinderopvang
Stuur mee: Bewijsstukken van de kinderopvang

Kosten formele kinderopvang

: € ………………………………

Kinderopvangtoeslag/tegemoetkoming : € ………………………………
gemeente/UWV
10. Kindgebonden budget
Ontvangt u een kindgebonden budget?

 ja

 nee

Zo ja, wat ontvangt u maandelijks?

€ ……………………………

11. Eventuele wijzigingen in financiële situatie
Verwacht u dit jaar een wijziging in uw financiële situatie?

 ja

 nee

Zo ja, per wanneer?

: ………………………………

Waaruit bestaat deze wijziging?
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
12. Automatische kwijtschelding
Lees de toelichting voor meer informatie hierover.
Machtigt u de gemeente om automatische kwijtschelding toe te passen?

 ja

 nee

14. Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat u dit formulier naar waarheid hebt ingevuld.
Tevens machtigt u de gemeente Putten om, ter controle van deze gegevens, inlichtingen in te
winnen bij instanties die voor het vaststellen van het recht nodig zijn. Ook bent u ervan op de
hoogte dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in de persoonsregistratie van de
gemeente Putten.
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Handtekening partner

: …………………………………………..

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
Toelichting
Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, is het mogelijk om bij de gemeente Putten
een verzoek in te dienen voor kwijtschelding. Kwijtschelding is alleen mogelijk als u voldoet aan
bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op uw vermogen, uw inkomen
en de uitgaven die u moet doen. Ook wordt gekeken naar uw leefsituatie.
Leefsituatie (vraag 4 van het formulier)
Er wordt gekeken naar uw leefsituatie omdat mogelijk de kostendelersnorm van toepassing is.
Deze norm houdt in dat hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager de hoogte
van de kwijtschelding zal zijn. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw huis wonen,
u de kosten van de gemeentelijke belastingen kunt delen.
Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:
-

Jongeren tot 21 jaar.

-

Kamerhuurders met commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen).

-

Studenten met een opleiding die recht kan geven op studiefinanciering of een
tegemoetkoming in de studiekosten.

-

Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen.

Bezittingen en vermogen (vraag 5 van het formulier)
Iemand die vermogen heeft kan geen kwijtschelding krijgen. De vermogensgrens is afhankelijk
van uw leefsituatie en uw leeftijd. Het vermogen is de totaalwaarde van al uw bezittingen,
verminderd met schulden die een hoger recht hebben dan de gemeentelijke belastingen. Dit zijn
bijvoorbeeld schulden bij de Belastingdienst of het UWV. We gaan hierbij uit van de peildatum
28 februari 2018. Dit is namelijk de datum waarop de aanslag aan u verzonden is.
Wat telt niet mee voor het vermogen?
Een aantal zaken tellen niet mee voor het vermogen. Dit zijn de volgende:
-

Inboedel met een waarde die niet meer is dan € 2.269,00.

-

Een auto met een waarde die niet meer is dan € 2.269,00 (handelsprijs).

-

Een auto met een waarde meer dan € 2.269,00 als die auto absoluut onmisbaar is voor de
uitoefening van een beroep of in verband met invaliditeit (bewijsstukken nodig).

-

De vanwege een levensloopregeling opgebouwde voorziening.

-

Voor personen geboren vòòr 1 januari 1935 geldt een extra vrijstelling van € 2.269,00.

Kostendelersnorm
Er wordt rekening gehouden met de in uw situatie geldende bijstandsnorm. Dit is ook de reden
dat wij in vraag 4 gevraagd hebben om uw leefsituatie in te vullen. De geldende bijstandsnorm
is afhankelijk van het aantal volwassen personen die bij u in huis wonen en die meetellen voor
de kostendelersnorm. In onderstaand overzicht de kostendelersnorm per situatie. Dit zijn de
normen voor personen van 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In
die situaties zal een aparte berekening gemaakt moeten worden.
Tweepersoonshuishouden

€ 708,66 p.p.

Driepersoonshuishouden

€ 614,17 p.p.

Vierpersoonshuishouden

€ 566,93 p.p.

Vijfpersoonshuishouden

€ 538,58 p.p.

Zespersoonshuishouden

€ 519,68 p.p.

Berekening vermogen
Op grond van Artikel 16 van de Leidraad Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen 2016 is de
vermogensgrens gelijk aan de in uw situatie geldende bijstandsnorm, verhoogd met het
maandelijks minimumbedrag netto huurlasten en de normpremie ziektekostenverzekering. Dit
bedrag wordt naar boven afgerond op hele bedragen van € 50,00. Voor de hoogte van de
genoemde norm, lasten en premie geldt het volgende:
-

De geldende bijstandsnorm is de netto norm, verhoogd met de vakantietoeslag.

-

Voor (echt)paren waarvan één van beiden de pensioengerechtigde leeftijd (PGL) heeft
bereikt, wordt de geldende bijstandsnorm verhoogd met € 10,70 (artikel 16, lid 3, onderdeel
a van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990).

-

Voor (echt)paren die beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt de
geldende bijstandsnorm verhoogd met € 21,40 (artikel 16, lid 3, onderdeel b van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990).

-

Voor de huurlasten wordt uitgegaan van de bedragen, zoals genoemd in artikel 17 van de
Wet op de huurtoeslag.

-

Voor de normpremie wordt uitgegaan van de bedragen, zoals genoemd in artikel 2 van de
Wet op de zorgtoeslag.

Vermogensgrenzen
In onderstaand overzicht vindt u de vermogensgrenzen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen
een situatie waarin gèèn kostendelersnorm van toepassing is en een situatie waarin dat wel het
geval is. Voor wat betreft de kostendelersnorm zijn dit de normen voor personen van 21 jaar of
ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. In alle andere situaties zal een aparte
berekening gemaakt moeten worden.

Vermogensgrenzen zonder kostendelersnorm
Alleenstaande (ouder), jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd (PGL)

€ 1.250,00

(Echt)paren, beiden jonger dan de PGL

€ 1.750,00

Alleenstaande (ouder) die de PGL heeft bereikt

€ 1.400,00

(Echt)paren, waarvan één of beiden de PGL heeft bereikt

€ 1.850,00

Vermogensgrenzen met kostendelersnorm
All. (ouder)

(Echt)paar

€ 1.000,00

n.v.t.

Driepersoonshuishouden

€ 900,00

€ 1.550,00

Vierpersoonshuishouden

€ 850,00

€ 1.450,00

Vijfpersoonshuishouden

€ 800,00

€ 1.400,00

Zespersoonshuishouden

€ 800,00

€ 1.350,00

Tweepersoonshuishouden

Automatische kwijtschelding (vraag 12 van het formulier)
Vanaf 1 januari 2010 bestaat de mogelijkheid van automatische kwijtschelding gemeentelijke
belastingen. Dit gebeurt door middel van bestandsvergelijking. Om dit uit te kunnen voeren
heeft de gemeente Putten een machtiging van u nodig. U machtigt dan de gemeente Putten om
alle van belang zijnde gegevens hiervoor op te vragen. Indien u dit niet wilt, dient u ieder jaar
opnieuw een verzoek om kwijtschelding in te dienen.

Deze toelichting is enkel bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze toelichting geen rechten
ontlenen.

