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1 Over dit formulier 

 

1.1 Opbouw specificatie Kwijtschelding aanvragen 

Deze specificatie is opgebouwd uit meerdere blokken, namelijk: 

 
Bloknummer Omschrijving 

 

1 Checklist 

2 Inloggen 

3 Aanslag 

4 Medebewoners 

5 Geldzaken 

6 Motorvoertuigen 

7 De woning 

8 Toelichting 

9 Bijlagen 

10 Afronden 
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2 Uitgewerkt formulier 

2.1 Checklist 

 Blok 1: Checklist 

 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 U komt niet in aanmerking voor 

kwijtschelding als: 

- u in het bezit bent van een motorvoertuig 

en deze niet om medische redenen voor uw 

werk nodig heeft. 

- de verkoopwaarde van uw eigen woning 

hoger is dan uw hypotheekschuld 

  infotekst   nee  

 

2.2 Inloggen  

Hier komt het vaste blok Inloggen Burger.   
 

2.3 Aanslag 

 Blok 3: Aanslag 

 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Vul de gegevens van de aanslag in. 

Vraagt u kwijtschelding aan voor meerdere 

aanslagen? Kies dan ‘toevoegen’. 

  infotekst   nee  

2 Wat is het aanslagnummer? 1425678945  numeriek 14  ja 
 

toelichting: Indien mogelijk prefillen. 

toelichting: Als gegevens gekoppeld kunnen worden, verschijnt hier 

alle informatie met betrekking tot de aanslagen. Vraag 3 

en 4 komen hierdoor te vervallen. 

3 Voor welke aanslag vraagt u kwijtschelding 

aan? 

Afvalstoffenheffing 

Onroerendezaakbel

asting  

Rioolheffing 

Hondenbelasting  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  
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4 Toevoegen   knop/reeks   nee 
 

toelichting: Mogelijkheid om de voorgaande vragen betreffende 

kwijtschelding en aanslag te herhalen. Bijvoorbeeld door 

een knop toevoegen. 

helptekst 

(suggestie): 

Kies de optie ‘Toevoegen’ voor als u voor nog een product 

kwijtschelding wilt aanvragen. 

 

2.4 Medebewoners 

 Blok 4: Medebewoners 

 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Ontvangt u huur of een bijdrage in 

huishoudgeld van medebewoners? 

Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

2 Van wie ontvangt u huur of een bijdrage in 

huishoudgeld? 

Inwonende ouders 

Partner 

Thuiswonend(e) 

kind(eren) ouder 

dan 18 jaar 

Anders  

meervoudige 

keuze 

code(s)  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 1   = 'Ja'. 

3 Vul naam in A. Jansen tekst 255  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = 'Anders'. 

4 Hoeveel euro per maand ontvangt u aan 

huur of bijdrage in het huishoudgeld? 

350  numeriek 10  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 1   = 'Ja'. 

 
 

2.5 Geldzaken 

 Blok 5: Geldzaken 

 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Let op! De vragen hieronder gaan over u en 

mensen die in uw huis wonen. Dat is 

iedereen die in uw huis woont behalve uw 

(minderjarige-)kinderen en ouders. Lees 

daarom “u” als “de mensen in uw huis, 

behalve uw (minderjarige-)kinderen en 

ouders”. 

  infotekst   nee  

2 Alimentatie   infotekst   nee  

3 Krijgt u alimentatie? Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  
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4 Betaalt u alimentatie? Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

5 Betaalt u onderhoudsbijdrage voor een ex-

partner aan "de afdeling Werk & Inkomen"? 

Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

6 Heeft u nog openstaande  

belastingschulden die u moet betalen? 

Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja 
 

helptekst 

(suggestie): 

Kies ja  als u belastingaanslagen heeft die u nog moet 

betalen. Dit geldt niet voor de hondenbelasting en 

motorrijtuigenbelasting. 

7 Heeft u een betalingsregeling bij de 

Belastingdienst? 

Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 6   = 'Ja'. 

8 Hoeveel betaalt u per maand aan de 

belastingdienst? 

50  numeriek 8  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 7   = 'Ja'. 

9 Op welke datum is de betalingsregeling 

uitgesproken? 

16-01-2012  datum dd-mm-eejj  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 7   = 'Ja'. 

10 Maakt u gebruik van de schuldsanering? Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

 

2.6 Motorvoertuigen 

 Blok 6: Motorvoertuigen 

 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Let op! De vragen hieronder gaan over u en 

mensen die in uw huis wonen. Dat is 

iedereen die in uw huis woont behalve uw 

kinderen en ouders. Lees daarom “u” als 

“de mensen in uw huis, behalve uw 

kinderen en ouders”. 

  infotekst   nee  

2 Heeft u een of meerdere motorvoertuigen? Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

3 Heeft u dit motorvoertuig om medische 

redenen? 

Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = 'Ja'. 

4 Heeft u een motorvoertuig met een 

verkoopwaarde van meer dan "normbedrag 

van het betreffende jaar"? 

Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja 
 

conditie: Verkoopwaarde jaarlijks aanpassen. 

Peiljaar 2013: €2.269,- 
helptekst 

(suggestie): 

Het gaat om de gezamenlijke waarde van alle 

motorvoertuigen, dus als u meerdere motorvoertuigen 

heeft, tel dan alle waarde van deze motorvoertuigen bij 

elkaar op. 

conditie: Tonen wanneer vraag 3   = 'Nee'. 

5 U komt niet in aanmerking voor 

kwijtschelding als u dit motorvoertuig niet 

om medische redenen of voor uw werk 

nodig heeft. 

  infotekst   nee 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 3   = 'Nee' EN vraag 4 = 'Ja'. 
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6 Afsluiten   knop/reeks   nee 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 3   = 'Nee' EN vraag 4 = 'Ja'. 

 

2.7 De woning 

 Blok 7: De woning 

 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Heeft u een eigen koopwoning? Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

2 Is het adres van uw koopwoning hetzelfde 

als het adres dat staat vermeld bij uw 

'Contactgegevens'? 

Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 1   = 'Ja'. 

3 Wat is het adres van de koopwoning?   infotekst   nee 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = 'Nee'. 

4 Vul het adres in Voorbeeldstraat 14, 

Appelscha 

tekst   ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 2   = 'Nee'. 

5 Is de verkoopwaarde van uw woning hoger 

dan uw hypotheekschuld? 

Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 1   = 'Ja'. 

6 U komt niet in aanmerking voor 

kwijtschelding als de verkoopwaarde van 

uw eigen woning hoger is dan uw 

hypotheekschuld. Als u een goede reden 

heeft kan de gemeente mogelijk een 

uitzondering maken. 

  infotekst   nee 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 5   = 'Ja'. 

7 Wilt u doorgaan met uw aanvraag? Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 5   = 'Ja'. 

8 Wat is de reden dat u kwijtschelding 

aanvraagt? 

  tekst 255  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 7   = 'Ja'. 

9 Huurt u een woning? Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 1   = 'Nee'. 

10 Ontvangt u woon- of huurkostentoeslag? Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja 
 

conditie: Tonen wanneer vraag 9   = 'Ja'. 

 

2.8 Toelichting 

Hier komt het vaste blok Toelichting. 
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2.9 Bijlagen 

Hier komt het vaste blok Bijlagen. 

 

2.10 Afronden 

Hier komt het vaste blok Afronden. 
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