
Waarom dit formulier?
U heeft van de Huurcommissie of van het Centraal Justitieel  
Incasso Bureau (CJIB) een brief gekregen dat u € 25 voor leges moet 
betalen. U heeft een laag inkomen. Met dit formulier vraagt u de 
Huur commissie om u vrijstelling te geven van betaling van het 
leges bedrag.

Meer informatie?
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.huurcommissie.nl.

Wanneer indienen?
•  Heeft u een ontvangstbevestiging gekregen van de Huurcommis-

sie waarin staat dat u € 25 moet betalen? Dan moet u dit formulier 
binnen 4 weken na de datum van die brief bij  de Huurcommissie 
indienen. 

•  Heeft u een brief met acceptgiro gekregen van het CJIB waarin 
staat dat u € 25 moet betalen? Dan moet u dit formulier moet  
binnen 4 weken na de datum van de brief van het CJIB bij de  
Huurcommissie indienen.  

Vraag de Huurcommissie om vrijstelling  
van de legesbetaling

Verzoek om vrijstelling van leges             

Uw gegevens

1.   Vul hier uw gegevens in

Naam             |

Adres             |
  
Postcode en plaats          |

Telefoon             |

Zaaknummer

  2.  Voor welke zaak vraagt u vrijstelling aan?

Zaaknummer:           | 
 
             

             

Reden van het verzoek 

3.    Waarom vraagt u vrijstelling van leges aan?  
 
	 n  Ik ontvang huurtoeslag en ik heb een minimuminkomen. 
  Stuur een kopie van de definitieve beschikking huurtoeslag waarin uw toetsingsinkomen is vermeld. De beschikking mag niet ouder zijn    
  dan 18 maanden. Let op: een beschikking zonder toetsingsinkomen is niet voldoende.
	 	

 n  Ik ontvang een bijstandsuitkering. 
  Stuur een kopie mee van de laatste beschikking of een specificatie van de bijstandsuitkering. 
  Deze beschikking of de specificatie mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

Het zaaknummer staat rechtsboven 
op uw ontvangstbevestiging of 
correspondentie. Heeft u nog geen 
zaaknummer, dan kunt u deze vraag 
overslaan.
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Verzoek om vrijstelling van leges

Toelichting

4. Ruimte voor toelichting
 
|

 |

Ondertekening 

5. Datum              |    |       |  

6. Handtekening          |

7. Stuur de volgende documenten mee:
n  Kopie van de laatste beschikking of een specificatie van uw bij-

standsuitkering, niet ouder dan 6 maanden. 
Alleen als u een bijstandsuitkering heeft.

n Kopie van de definitieve beschikking huurtoeslag waarin uw   
toetsingsinkomen is vermeld, niet ouder dan 18 maanden.
Alleen als u huurtoeslag ontvangt en een minimuminkomen 
heeft.

Adres
Stuur het verzoek met de bijlagen naar: 
Huurcommissie 
Postbus 16495 
2500 BL Den Haag
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