
WAT ALS
o ik na 2 weken nog geen ontvangstbevestiging heb 

ontvangen?
Bel ons dan op 053 - 481 88 75.

o er geautomatiseerde kwijtschelding op mijn aanslag 
staat? 
U hoeft geen kwijtschelding aan te vragen. Let op: het 
kan voorkomen dat er nog wel een bedrag open staat 
dat niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.

o ik vorig jaar automatische kwijtschelding had en nu 
niet?
Vraag opnieuw kwijtschelding aan.

Heeft u nog vragen? Kijk op www.gbtwente.nl of ga naar de website van uw gemeente voor meer informatie. 

HOE en WAT
Wat is kwijtschelding?
Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen 
of minder belasting te betalen.

ALLES WAT U OVER 

KWIJTSCHELDING
MOET WETEN

Wanneer krijg ik kwijtschelding?
Als u minder inkomen en bezittingen heeft 
dan de norm. Ga naar 
www.gbtwente.nl/kwijtschelding-aanvragen 
voor meer informatie.

Hoe krijg ik kwijtschelding?
Ga naar Mijn GBTwente op 
www.gbtwente.nl en kies voor 
Kwijtschelding Aanvragen.

Wat doen wij met uw aanvraag?
U krijgt een ontvangstbevestiging en wij 
nemen de aanvraag in behandeling.

Is uw aanvraag 
compleet?
U ontvangt 
binnen 3 
maanden per 
post een 
uitspraak van 
ons.

Wat is een uitspraak?
Dit is een brief waarin vermeld staat of u 
kwijtschelding krijgt of niet.

Is uw aanvraag niet
compleet?
Dan vragen wij 
aanvullende 
bewijsstukken bij u op. 
Het duurt in dat geval 
altijd langer dan 3 
maanden voordat u 
een uitspraak van ons 
krijgt.

WIST U DAT
o u pas kwijtschelding kunt aanvragen na dagtekening 

van de aanslag?

o als u kwijtschelding aanvraagt voor gemeentelijke 
belastingen bij GBTwente, u dat automatisch ook doet 
voor uw waterschapsbelasting bij GBLT? (Geldt niet 
voor Berkelland en Bronckhorst.)

o u van ons, maar ook van GBLT, een uitspraak op uw 
aanvraag krijgt? U krijgt er dus twee.

o u bij veel gemeenten om hulp kunt vragen bij het 
invullen van uw kwijtscheldingsformulier? Kijk voor de 
mogelijkheden op de website van uw gemeente.

o als u een vraag met ja beantwoordt, u altijd een 
bewijsstuk toe moet voegen?

o uw aanvraag altijd binnen 3 maanden wordt 
afgehandeld als u meteen alle bewijsstukken toevoegt?

o al onze emailadressen eindigen op @gbtwente.nl? Let 
daar goed op, anders komt uw email niet bij ons aan.

o wij het beste kunnen helpen als u uw aanslagnummer 
vermeldt in uw berichten aan ons?


