
 
Verzoek om ontheffing gemeentelijke belastingen 200. 
 
Met behulp van dit formulier kan een verzoek om ontheffing worden ingediend binnen 6 weken nadat de 
veranderende omstandigheden zich hebben voorgedaan: 
 
Aan de directeur van het Gemeentelijk belastingkantoor Twente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo 
 
Gegevens aanvrager: 
 

Naam + Voorletters:  Geb. datum: 
 
Adres: 
 
Postcode + woonplaats: 
 
Telnr. Thuis: Telnr. Werk: 

 
 
Ik ben van mening dat ik op de volgende aanslag, met aanslagnummer: 
In aanmerking kom voor ontheffing (aankruisen wat van toepassing):      
 
 Rioolrecht    
 Afvalstoffenheffing  
 Hondenbelasting   
 
Ik motiveer mijn verzoek om ontheffing als volgt: 
 

 Verhuisd naar andere gemeente   
Datum uitschrijving: 
Nieuw adres: 
 
 

 

 Verhuizing naar tehuis in gemeente Hengelo 
Datum huuropzegging: 
Naam tehuis: 
Adres: 
 

 
 

 Samenwonen in gemeente Hengelo (op een 
adres wat reeds belast is) 
Datum huuropzegging: 
Nieuw adres: 
 
 

 

 Beëindiging samenwoning 
Datum: 
Nieuw adres: 
 
 
 

 
 Overlijden van belastingplichtige  

Overlijdensdatum: 
 Wijziging situatie hond (omcirkel wat van toepassing) 
1. Hond is overleden (euthanasie/dierenartsverklaring 

bijvoegen)  
2. Verhuisd buiten gemeente Hengelo (hondenpenning retour) 
3. Hond overgedragen aan andere persoon binnen gemeente 

Hengelo (hondenpenning retour) 
4. Penningnummer retour:  
5. Honden nog over:                0             1              2 
 
 

Plaats en datum, 
 
 
Handtekening: 
 
 
 

Nieuwe eigenaar hond per: 
 
Naam: 
Adres: 
 
Woonplaats: 



Opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewijzigde omstandigheden 
 
Bij verandering in uw gezins- of woonsituatie hebt u in bepaalde gevallen recht op ontheffing van riool- en 
afvalstoffenheffing en hondenbelasting.  
 

Verhuizen 
 
Onroerende zaakbelasting 
Verhuizen heeft geen gevolgen voor de onroerende zaakbelastingen. U ontvangt de aanslagen onroerende 
zaakbelasting voor het gehele jaar gebaseerd op de situatie op 1 januari. 
 
Naar andere gemeente  
Bij verhuizing naar een andere gemeente betaalt u rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting tot en 
met de maand waarin u bent verhuisd. U krijgt automatisch ontheffing voor het resterende aantal maanden. 
 
Naar een tehuis 
Bij verhuizing naar een tehuis kunt u ontheffing krijgen met ingang van de eerste dag van de daarop volgende 
maand. 
 

Samenwonen 
 
Samenwonen in Hengelo 
Als u gaat samenwonen in Hengelo, moet u staan ingeschreven op het nieuwe adres. Pas dan kunt u 
ontheffing krijgen voor uw vorige adres in Hengelo. 
 
Beëindiging samenwonen 
Bij beëindiging van een samenwoning is het voor een correcte afwikkeling van de gemeentelijke belastingen 
raadzaam contact op te nemen met de gemeente. 
 

Overlijden  
Komt een alleenstaand persoon te overlijden, dan kunnen de erfgenamen een verzoek om ontheffing 
indienen, als zij niet meer van de woning gebruik maken. 
 

Honden 
Aanmeldingsplicht honden 
Voor iedere hond die u aanschaft, dient u aangifte te doen bijhet Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. 
Neemt u er in de loop van het belastingjaar één of meer honden bij, dan bent u verplicht ook hiervan meteen 
aangifte te doen 
 
Afmelding 
Bent u niet langer houder van een hond, dan levert u de hondenpenning in en krijgt u ontheffing van de 
hondenbelasting. In geval van euthanasie van een hond bij een dierenarts wordt u verzocht zowel een 
schriftelijk bewijs van overlijden als de hondenpenning mee te nemen. 
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