Taal: Nederlands

Verzoek

Burgerservicenummer toeslagpartner
Buitenland
Waarom dit formulier?
Heeft uw toeslagpartner geen burgerservicenummer en wilt u een
toeslag aanvragen of wijzigen? Met dit formulier kunt u voor uw
toeslagpartner een burgerservicenummer aanvragen in 2 situaties:
– U en uw toeslagpartner wonen in het buitenland.
– U woont in Nederland en uw toeslagpartner woont in het
buitenland.
U kunt met dit formulier geen burgerservicenummer aanvragen
voor uw kind. Dit krijgt u vanzelf als u kinderbijslag aanvraagt bij
de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Bijlagen meesturen
Stuur de volgende bijlagen mee:
– een kopie van een document waaruit blijkt wat de relatie is
tussen u en uw toeslagpartner:
– als u getrouwd bent: een huwelijksakte
– als u geregistreerde partners bent: een partnerschapsakte
– als u samenwoont: een door een notaris opgemaakt
samenlevingscontract
– een duidelijke kopie van een geldig paspoort/identiteitskaart
van uw toeslagpartner
– een door de gemeente afgegeven woonplaatsverklaring voor
uw toeslagpartner
Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Als u
allebei in het buitenland woont, moet uit de verklaring blijken
dat u op hetzelfde adres staat ingeschreven.
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Let op!
– Wij accepteren alleen documenten in het Nederlands, Engels
of Duits. Is uw document in een andere taal opgesteld? Dan
moet u zelf voor een vertaling zorgen.
– Vermeld op iedere bijlage uw burgerservicenummer en voeg deze
bij het formulier in de envelop. Gebruik geen nietjes of paperclips.
– Wij nemen uw verzoek alleen in behandeling als u de gevraagde
bijlagen meestuurt. Kunt u iets niet meesturen?
Bel dan de BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385.

Invullen en opsturen
Vul dit formulier volledig in en stuur het samen met de bijlagen
in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Belastingdienst
Postbus 2892
6401 DJ Heerlen
Nederland
Wij sturen uw verzoek door naar het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Zodra zij uw verzoek hebben
behandeld, krijgt uw toeslagpartner binnen 4 weken bericht van
hen. Na ontvangst van het burgerservicenummer kunt u een
toeslag aanvragen of wijzigen.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op toeslagen.nl. Of bel de
BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385. U kunt bellen
van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
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Burgerservicenummer toeslagpartner
Buitenland

Uw gegevens
Naam en voorletters
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Vul in als dd-mm-jjjj
Straat, huisnummer en toevoeging
Postcode en plaats
Land
Telefoonnummer
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Gegevens van uw toeslagpartner
Naam en voorletters
Geboortedatum
Vul in als dd-mm-jjjj
Straat, huisnummer en toevoeging
Postcode en plaats
Land
Ingangsdatum van de relatie
tussen u en uw partner
Vul in als dd-mm-jjjj

Ondertekening
Datum
Vul in als dd-mm-jjjj
Uw handtekening

Handtekening van
uw toeslagpartner
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