Kwijtschelding
Afvalstoffenheffing
(Formulier voor bewindvoerder)

Meer over kwijtschelding

www.rotterdam.nl/kwijtschelding

Hulp bij invullen

Bel 14 010 (telefoonnummer van de gemeente)

Over dit formulier

Verplichte vakken hebben een *

•

Met dit formulier vraagt u als bewindvoerder kwijtschelding aan.

•

Dit formulier geldt voor de afvalstoffenheffing.

Voor wie vraagt u kwijtschelding aan?
*Achternaam

*Burgerservicenummer

*Voorletter(s)

*Geboortedatum

Gegevens bewindvoerder
Naam kantoor

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

258 GBR 05 22

E-mailadres
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Voor welke aanslagen afvalstoffenheffing vraagt u kwijtschelding?
Jaar

Vorderingsnummer

Jaar

Vorderingsnummer

Jaar

Vorderingsnummer

Het vorderingsnummer staat op de brief van de aanslag.

Leefsituatie
De persoon voor wie u de kwijtschelding aanvraagt is:
Gehuwd/samenwonend of vormt anderszins één huishouden
Alleenstaand/duurzaam gescheiden

Inkomen
Heeft uw client en/of zijn/haar eventuele partner inkomsten uit een eigen onderneming?
Zoals zelfstandige zonder personeel?
Nee

Ja, vul KvK-nummer in:

Woning
Is er een woning in eigendom?
Nee
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Ja, vul de huidige hypotheekschuld in:

Bezittingen
Betaalrekeningen en spaarrekeningen
Vul alle betaalrekeningen en spaarrekeningen in van uw client en zijn/haar eventuele
partner.
IBAN-rekeningnummer

Huidige bedrag

Op naam van

Kopie beschikking rechtbank
Heeft u nog niet doorgegeven dat u voor deze cliënt de bewindvoerder bent? Stuur dan
een kopie van de beschikking van de rechtbank mee. Met de beschikking kan het correspondentieadres aangepast worden.

Toestemming automatische controle
Als de aanvrager dit jaar recht heeft op kwijtschelding is dat de komende jaren mogelijk
ook het geval. Dit kan automatisch gecontroleerd worden zonder het formulier weer in te
vullen.
De controle gebeurt bij het Inlichtingenbureau met gegevens van UWV, Belastingdienst,
RDW en de Basisregistratie Personen. De gemeente heeft wel toestemming nodig voor de
controle.
Ja, de aanvrager geeft toestemming voor de jaarlijkse controle
Nee, de aanvrager geeft geen toestemming voor de jaarlijkse controle

Ondertekenen
Datum
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*Handtekening bewindvoerder

Hoe verstuurt u het formulier?
Heeft u het formulier volledig ingevuld en ondertekend? Dan kunt u het
formulier opsturen. Een postzegel is niet nodig.
Via post  
Gemeente Rotterdam  
Antwoordnummer 5656   
3000 VB Rotterdam
Via e-mail   
kwijtscheldinggbr@rotterdam.nl  

Hoe lang duurt het?
U ontvangt binnen 3 maanden een brief over de aanvraag. Hierin staat of de
kwijtschelding wordt toegekend of dat er meer gegevens nodig zijn om de aanvraag
compleet te maken.

Persoonlijke gegevens
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u hierover op
www.rotterdam.nl/privacy
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