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Postadres doorgeven 
Voor personen en ondernemingen, 
stichtingen en verenigingen in Nederland

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier geeft u aan op welk adres u post van de 
Belastingdienst wilt ontvangen. U kunt het formulier gebruiken 
in de volgende situaties:

 – U wilt onze post ontvangen op een ander adres dan uw 
woonadres of vestigingsadres.

 – U wilt voor onze post een ander postadres doorgeven.
 – U wilt uw postadres weer veranderen naar uw woonadres 
of vestigingsadres.

U kunt dit formulier alleen gebruiken als u in Nederland woont 
of als uw onderneming, stichting of vereniging in Nederland is 
gevestigd.

Andere adreswijzigingen, correspondentieadressen 
of buitenlandse verhuizing moet u apart doorgeven. 
Kijk op belastingdienst.nl/contact hoe u dat doet.

  Let op!
   Pas als u een ander adres aan ons doorgeeft, sturen wij de post 

naar dat adres. Ook als u in de tussentijd verhuist.

Invullen en opsturen
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier in een 
voldoende gefrankeerde envelop naar: 
Belastingdienst/Klantbeheer 
Postbus 2892 
6401 DJ Heerlen 
Nederland

We nemen uw adreswijziging binnen 5 werkdagen in behandeling. 
We kunnen u vragen om uw postadres te bevestigen. Daarvoor 
krijgt u een brief op het woonadres of vestigingsadres dat we nu 
van u hebben. Wilt u uw postadres veranderen in uw woonadres of 
vestigingsadres? Dan krijgt u geen brief en hoeft u niets te bevestigen.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en 
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Hebt u vragen?
Op belastingdienst.nl/contact vindt u meer informatie.

1 Uw huidige gegevens

1a Kies uw situatie: Ik ben particulier of zzp’er of ik heb een eenmanszaak. Vul vraag 1b en 1d in.
Ik ben bestuurder van een onderneming, stichting of vereniging. Vul vraag 1c en 1d in.

1b Voorletter(s) Tussenvoegsel

Achternaam

Uw burgerservicenummer

1c Naam van uw onderneming, 
stichting of vereniging

RSIN of fiscaal nummer

1d Uw huidige adres: Vul uw huidige woonadres in of het huidige vestigingsadres van uw onderneming, stichting of vereniging.

Straatnaam

Huisnummer 
Vul alleen nummer in. Toevoeging

Postcode en plaats

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/contact/content/hoe-geef-ik-een-adreswijziging-door
https://belastingdienst.nl/privacy
https://belastingdienst.nl/contact
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2 Uw (nieuwe) postadres

2a Wat wilt u doorgeven? Ik wil een postadres doorgeven. Ga verder met vraag 2b.

Ja
Nee, gebruik mijn 
postadres alleen 
voor:

Inkomstenbelasting en motorrijtuigenbelasting
Btw
Loonheffingen
Vennootschapsbelasting

Ik wil een ander postadres opgeven. Ga verder met vraag 2b.
Ik wil mijn huidige postadres veranderen in mijn woonadres of vestigingsadres.  Ga verder met vraag 3.

2b Ter attentie van: 
Vul de naam in van de persoon 
of organisatie die uw post moet 
ontvangen.

Uw (nieuwe) postadres:  
Geef aan of het een adres of 
een postbus is.

Straatnaam

Huisnummer 
Vul alleen nummer in. Toevoeging

Postbus 
Vul alleen nummer in.

Postcode en plaats

Land

Beconnummer van uw 
belastingconsultent

Vul in als u het adres van uw belastingconsulent doorgeeft.  
U vindt het beconnummer bijvoorbeeld op de factuur van uw belastingconsulent.

3 Contactpersoon voor vragen over deze melding

Naam contactpersoon 
Dit kunt u zelf zijn, een 
gemachtigde of iemand anders.

4 Ondertekening

Naam

Plaats

Datum

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Telefoonnummer 
contactpersoon

2c Geldt uw (nieuwe) postadres 
voor al uw belastingen?
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