
Voorbeeldbrief kwijtschelding aanvragen 

 
Hieronder vindt u een algemene voorbeeldbrief voor het aanvragen van kwijtschelding van 

gemeentelijke belastingen of heffingen. De tekst is een voorbeeld. U dient deze voorbeeldbrief 

alleen te gebruiken als u niet via de website van de gemeente of het waterschap kwijtschelding 

kunt aanvragen, of middels een speciaal formulier dat u met de aanslag per post is gezonden. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw kwijtscheldingsverzoek. 

 
U stuurt de brief aan de instantie die u de belastingaanslag heeft opgelegd, bijvoorbeeld:  
- College van Burgemeester en Wethouders van <gemeente>  
- SVHW  
- RGB  
- WSHI  
Het adres vindt u op de belastingaanslag waarvan u kwijtschelding wilt aanvragen. 

 
Verstuur uw kwijtscheldingsverzoek aangetekend én per gewone post. Bewaar een kopie 

voor uzelf. Stuur een kopie mee van de belastingaanslag waarvan u kwijtschelding 

aanvraagt. 
 

 
AANGETEKEND EN PER GEWONE POST 

 
<naam> 

<adres>  
<postcode en woonplaats> 

<e-mailadres> 

<uw burgerservicenummer> 

<telefoonnummer> 

 

 
Aan  
<naam>  
Afdeling kwijtschelding 

<adres>  
<postcode en plaats> 
 

 
Onderwerp: bezwaarschrift 
 

 
<woonplaats, datum> 
 
 

 
Geachte heer, mevrouw, 

 
Hiervoor vraag ik u mij kwijtschelding te verlenen van de aanslag / gemeentelijke heffing / 

belasting. De datum en het kenmerk van de beschikking waarvoor kwijtschelding wordt 

gevraagd: <dagtekening en nummer van de belastingaanslag>. Ik stuur een kopie van de 

betreffende aanslag/belasting met dit bezwaarschrift mee. 

 
De reden van mijn kwijtscheldingsverzoek is gelegen in het feit dat mijn maandelijks besteedbaar 

inkomen is gelegen op of onder 90% van de bijstandsnorm. Dit is mede het gevolg van andere 

schulden en beslagleggingen waar ik mee te kampen heb. 

 
Op uw verzoek zal ik u een specificatie zenden van mijn maandelijkse inkomsten en uitgaven en 

een overzicht van al mijn schulden.  



 
Ik ontvang graag een schriftelijke ontvangstbevestiging van dit kwijtscheldingsverzoek van u. 
 

Ten slotte verzoek ik u om de invordering van de betreffende belastingaanslagen aan te 

houden totdat door u op dit kwijtscheldingsverzoek is beslist. 
 

 

Hoogachtend, 
 

 

<naam en handtekening> 
 

 

Bijlage: kopie van de belastingaanslag(en) 


