Verkort aanvraagformulier kwijtschelding leges belastingjaar 2019
(Nationaal paspoort en/of identiteitskaart)

Indien u op grond van uw financiële omstandigheden niet in staat bent anders dan met buitengewoon bezwaar de leges
te betalen, kan kwijtschelding worden aangevraagd. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen dient u dit formulier
volledig in te vullen. Betreft het een aanvraag voor een minderjarig kind dat op hetzelfde woonadres staat ingeschreven,
dan dient de ouder c.q. verzorger van het minderjarig kind de aanvraag in te dienen. De aanvraag kan niet in behandeling
worden genomen voor meerderjarige kinderen of inwonende personen met een eigen inkomen.
1. Gegevens aanvrager c.q. aanvraagster
Naam en Voorletters

Man

Vrouw

Adres
Postcode

Woonplaats

Burgerservicenummer

Telefoonnummer

2. Heeft u: voor 2018 kwijtschelding aangevraagd en/of gekregen voor gemeentelijke- en waterschapsheffingen
Ja
Ga verder met invullen van vraag 3

Nee
Vul een aanvraagformulier kwijtschelding van
gemeentelijke- en waterschapsheffingen 2019 in. Vraag
ernaar bij de balie.

3. Vul de gegevens in van alle personen voor wie u kwijtschelding leges Paspoort en/of ID-kaart aanvraagt
Naam en Voorletters

Geboortedatum

Partner/Kind enz

A
B
C
4. Voor welke soort leges (paspoort en/of identiteitskaart) vraagt u kwijtschelding?

Soort leges/kaart

Betaaldatum

Betaald bedrag

A
B
C
Let op: De kwijtschelding geldt niet voor een aanvraag van een zakenpaspoort, voor het met spoed afgeven van een
paspoort of ID-kaart en bijbetaling bij vermissing
Ondergetekende verklaart het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

…………………………………… …………………………………… …………………………………
(plaats)
(datum)
(handtekening)
U kunt dit aanvraagformulier inleveren op een van de gemeentehuizen of servicepunten in de gemeente Heusden. U mag
het aanvraagformulier ook opsturen naar: Gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen (cluster Belastingen).
Tip: Op de achterzijde van dit formulier vindt u algemene informatie over het aanvragen van een paspoort en/of ID-kaart.

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. Indien u daarover inhoudelijk
meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelende ambtenaar van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens,
artikel 33 en 34)

Algemene informatie reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart)
Om naar het buitenland te kunnen reizen, heeft u een geldig reisdocument nodig. Hierbij kunt u kiezen tussen een
paspoort of een Nederlandse identiteitskaart. Het paspoort is over de gehele wereld geldig, de Nederlandse
identiteitskaart alleen in de meeste Europese landen. U mag een paspoort en Nederlandse identiteitskaart naast elkaar
gebruiken. Is uw reisdocument verlopen? Dan mag u er niet mee reizen. U mag het dan ook niet gebruiken als
legitimatiebewijs.
Persoonlijk aanvragen en ophalen
Een nieuw reisdocument kunt u persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis in Vlijmen. U kunt ’s middags (na 12:00)
alleen op afspraak komen. Vóór de middag kunt u zonder afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken via
www.heusden.nl of telefonisch: 073 51 31 789. Vijf werkdagen na uw aanvraag kunt u uw reisdocument persoonlijk
afhalen. Bij een spoedprocedure is het reisdocument binnen een à twee werkdagen gereed. Hiervoor worden extra leges
in rekening gebracht. Let op! Bij een spoedprocedure is het niet mogelijk kwijtschelding voor leges aan te vragen.
Wilt u een reisdocument aanvragen voor uw kind? Dan is het nodig dat uw kind erbij is als u het reisdocument komt
aanvragen en ophalen.
Waar moet u aan denken bij de aanvraag?







Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als ze zijn verlopen;
Als uw paspoort gestolen of verloren is, doe dan aangifte bij de gemeente en neem een ander geldig
legitimatiebewijs mee (indien aanwezig);
Een kleurenpasfoto die voldoet aan de vereisten. In het gemeentehuis in Vlijmen is een fotoautomaat
aanwezig. Deze is niet bestemd voor kleine kinderen en minder validen.
Voor kinderen jonger dan 18 jaar (voor de aanvraag van een paspoort) of jonger dan 12 jaar (voor de
aanvraag van een identiteitskaart): een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier en een
legitimatiebewijs van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Bij de aanvraag moet
minimaal één ouder/gezaghebbende en het kind aanwezig zijn. Dit geldt ook voor het ophalen;
Geld of pinpas. U betaalt bij de aanvraag.

Legitimatieplicht
Vanaf 14 jaar geldt de legitimatieplicht. Een legitimatiebewijs is voor kinderen vanaf 12 tot 14 jaar ook handig, omdat zij
zich in tal van situaties moeten kunnen legitimeren. Bijvoorbeeld op scholen of in het openbaar vervoer. U kunt hiervoor
zowel een paspoort als een identiteitskaart gebruiken.
In de zorg (ziekenhuizen) geldt geen leeftijdsgrens: iedereen, ongeacht leeftijd moet zich kunnen identificeren.
Meer informatie
Bel voor meer informatie naar 073 51 31 789 of kijk op www.heusden.nl.

