Aanvraagformulier kwijtschelding leges
Met dit formulier vraagt u kwijtschelding aan voor een deel van de kosten (leges) van een paspoort,
identiteitskaart of huisvestingsvergunning. Dit formulier is niet voor kwijtschelding van de gemeentelijke
belastingen. Hiervoor kunt u terecht bij de Regionale Belasting Groep (www.derbg.nl).

Uw gegevens
Voor- en achternaam
Burgerservicenummer

Telefoonnummer

Rekeningnummer
Voor de kosten van welk product vraagt u kwijtschelding aan?
Paspoort

Identiteitskaart

Huisvestingsvergunning

Stuur een kopie van het betalingsbewijs mee. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

Kwijtschelding belastingen
Heeft u dit jaar kwijtschelding gekregen van de gemeentelijke belastingen?

Ja

Nee

Zo ja, dan hoeft u de rest van het formulier niet in te vullen. Onderteken het formulier en stuur het op.
Stuur ook de brief mee van de Regionale Belasting Groep waarin staat dat u kwijtschelding krijgt.
Heeft u dit jaar geen kwijtschelding gekregen? Of wilt u niet dat de gemeente uw gegevens opvraagt bij
de Regionale Belasting Groep? Vul dan ook de rest van het formulier in.

Persoonlijke situatie
Welke situatie is op u van toepassing?
U woont alleen
U woont samen (getrouwd of niet getrouwd)
U bent alleenstaande ouder met 1 of meer kinderen jonger dan 18 die geen eigen inkomen hebben
Anders, namelijk

Uw geboortedatum

Geboortedatum partner

Geboortedatum van uw
inwonende kinderen

Inkomen
Vul uw inkomen in. En het inkomen van uw partner die bij u inwoont.
Netto bedrag
Nettoloon, uitkering, DUO-IB-groep

Pensioen

Per
Per 4 Per
maand weken week

uzelf
partner
uzelf
partner

Heffingskortingen (voorlopige teruggaaf
Belastingdienst)

uzelf

Overig inkomen (PGB, alimentatie,
Kamerverhuur, kostgangers enz.)

uzelf

partner

partner

Stuur kopieën mee van de inkomensspecificaties van uzelf en uw partner van de afgelopen 2 maanden (voor- en
achterkant kopiëren).

Uitgaven
Hoeveel betaalt u en uw partner aan ziektekostenverzekering?
Te betalen premies per maand
Ontvangen zorgtoeslag per maand
Stuur een kopie mee van de betaalde premies (bankafschriften). En van de beschikkingen van de zorgtoeslag.

Betaalt u of uw partner alimentatie?

Ja

Nee

Stuur een kopie mee van de betaalde alimentatie.

Hoe hoog is de huur van uw woning of kamer?
Rekenhuur per maand
Huurtoeslag of woonkostentoeslag per maand
Stuur een kopie mee van de huurspecificatie/huurverhoging. En van de beschikking huurtoeslag.

Heeft u of uw partner belastingschulden of onterecht ontvangen toeslagen?

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, hoe hoog is de aflossing per maand?
Totale schuld

Heeft u een vorm van schuldhulpverlening?
Zo ja, sinds wanneer?
Naam instantie of bewindvoerder
Stuur een kopie mee van de totale schuld. En van uw maandelijkse aflossingsbedrag.

Maakt u gebruik van geregistreerde kinderopvang?

Ja

Nee

Zo ja, wat is de prijs per uur?
Wat betaalt u per maand (zonder aftrek kinderopvangtoeslag)?
Wat krijgt u per maand aan kinderopvangtoeslag?
Stuur een kopie mee van de betaling kinderopvang. En van de beschikking kinderopvangtoeslag.

Vermogen
Rekeningnummer

Saldo

Datum afschrift

Bankrekening
Bankrekening partner
Spaarrekening
Spaarrekening partner
Spaarloonrekening
Lijfrentepolis
Aandelen/beleggingen
Levensverzekering
Uitvaartverzekering
Stuur kopieën mee van bankafschriften (alle rekeningen) met het saldo van de afgelopen 3 maanden. Maak de
gegevens op de afschriften niet onleesbaar.

Heeft u of uw partner een eigen auto of motor?

Ja

Zo ja, merk en type

Bouwjaar

Kenteken

Kilometerstand

Aankoopbedrag

Aankoopdatum

Stuur een kopie mee van het kentekenbewijs deel I en II.

Nee

Is de auto onmisbaar voor uw beroep of door ziekte of invaliditeit?

Ja

Nee

Zo ja, stuur een bewijs mee waaruit de onmisbaarheid van uw auto blijkt. Bijvoorbeeld van de Sociale Dienst,
Wmo, uw werkgever of een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart.

Heeft u of uw partner nog andere bezittingen (caravan, boot enz.)?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja, welke bezittingen?
Stuur een kopie mee van het aankoopbewijs.

Heeft u of uw partner een eigen bedrijf?
KvK-nummer

Krijgt u een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)?
Stuur een uitkeringsspecificatie mee.

Bijlagen
Zorg dat u alle gevraagde bijlagen met dit formulier meestuurt. Zonder een complete aanvraag kan de
gemeente uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Ondertekening
Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
Plaats

Handtekening

Datum
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier als bijlage mee met het contactformulier dat u vindt op
www.delft.nl/contact. Of per post naar Gemeente Delft, KCC 2, Postbus 78, 2600 ME Delft.

