Taal: Nederlands

Verzoek

Bijzonder vermogen toeslagen

Waarom dit formulier?
Als uw vermogen te hoog is, kunt u geen huurtoeslag, zorgtoeslag
of kindgebonden budget krijgen. Maar hebt u bijzonder vermogen,
zoals vermogen van een (pleeg)kind of een speciale uitkering? Met dit
formulier kunt u ons vragen om uw bijzondere vermogen niet mee te
tellen. U kunt dan misschien toch toeslag krijgen.

Na ontvangst van uw formulier
We behandelen uw verzoek na afloop van het jaar, als uw gegevens
bekend zijn. U krijgt dan de definitieve berekening van uw toeslagen.
In deze berekening laten we uw bijzondere vermogen buiten
beschouwing. Wijzen we uw verzoek af? Dan krijgt u apart bericht.

Eerst toeslag aanvragen
Vraag eerst huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget
aan. U kunt dit doen tot 1 september van het volgende jaar. Dit doet
u met Mijn toeslagen op toeslagen.nl. Of bel de BelastingTelefoon:
0800 - 0543. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u van ons een
beschikking. Pas nadat u deze beschikking hebt gekregen, geeft u
uw bijzondere vermogen aan ons door met dit formulier.

Tot wanneer kunt u een verzoek doen?
U kunt voor het huidige jaar of voor voorgaande jaren een verzoek
doen. U kunt dit doen tot 5 jaar ná het jaar waar het verzoek over
gaat.

Formulier terugsturen
Druk het formulier af en stuur het naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA Heerlen

TG 255 - 1Z*7FOL 

Bijlagen meesturen
Stuur het formulier met de bijlagen terug. Maak kopieën van de
gevraagde bewijsstukken, want we sturen de originele documenten
niet terug. Schrijf op elke bijlage uw burgerservicenummer en gebruik
geen nietjes of paperclips.

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?
Kijk op toeslagen.nl. Daar vindt u ook de adressen voor hulp bij u in
de buurt. Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. 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.

02 van 03

1

Uw gegevens

1a

Uw voorletter(s) en naam

1b

Straat en huisnummer

1c

Postcode en plaats

1d

Telefoonnummer overdag
(optioneel)

1e

Burgerservicenummer

1f

Geboortedatum

2

Jaar
In welk jaar wilt u dat wij
rekening houden met uw
bijzondere vermogen?

3

Iemand in uw huishouden heeft bijzonder vermogen
Stuur mee: een bewijs waaruit blijkt om welk vermogen het gaat en hoe hoog het bedrag is.

3b
3c
3d
4

Voorletters en naam van degene
met bijzonder vermogen
Burgerservicenummer van
deze persoon
Bijzonder vermogen. Lees de
uitleg bij vraag 3.
Omschrijving van het bijzondere
vermogen

€

Ondertekening
Datum ondertekening
Uw handtekening

Let op! Voeg kopieën bij van de bijlagen die u mee moet sturen, originele documenten sturen we namelijk niet terug. Vermeld op iedere bijlage
uw burgerservicenummer en voeg deze bij het formulier in de envelop. Gebruik geen nietjes of paperclips.
Druk het formulier af en stuur het samen met de bijlagen naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA Heerlen

11 255 07 02

3a

*112550702*
1 1 2 5 5 0 7 0 2

03 van 03

Uitleg bij vraag 3 van het formulier
Bij vraag 3 vult u het bijzondere vermogen in van uzelf of van iemand
anders in uw huishouden. Dit vermogen telt niet mee bij de berekening
van uw toeslagen. Hierna leest u om welk vermogen het kan gaan.
Bijzonder vermogen voor huurtoeslag, zorgtoeslag en
kindgebonden budget
Het volgende vermogen telt niet mee bij de berekening van
uw toeslagen:
– vermogen van uw pleegkind
– vermogen van uw minderjarige kind waar u, uw partner en
dit kind niet aan kunnen komen
De volgende uitkeringen of vergoedingen die uzelf, uw partner
of uw minderjarige kind heeft gekregen, tellen ook niet mee:
– smartengeld (immateriële schadevergoeding)
– schadevergoedingen die de overheid, het Nederlandse Rode Kruis
of fabrikanten van farmaceutische producten betalen aan
hemofiliepatiënten die met het aidsvirus zijn besmet
– vergoedingen op basis van de ‘Regeling tegemoetkoming
asbestslachtoffers’ die zijn betaald aan de slachtoffers zelf
– uitkeringen uit het DES-Fonds die zijn betaald aan slachtoffers
van het gebruik van DES-preparaten
– individuele uitkeringen in het kader van tegoeden Tweede
Wereldoorlog aan leden van de Joodse, Sinti, Roma en Indische
gemeenschappen door de Maror-stichtingen, stichting Het Gebaar,
stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, stichting Joods Humanitair
Fonds en Sjoa-stichtingen
– tegemoetkomingen op basis van de ‘Regeling tegemoetkoming
financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit
nieuwjaarsbrand Volendam’ en bijdragen die zijn uitgekeerd aan
getroffenen op basis van de ‘Regeling tegemoetkoming in kosten
nieuwjaarsbrand Volendam II’
– uitkeringen van de Rooms-Katholieke Kerk aan slachtoffers
van seksueel misbruik
– bijzondere uitkeringen aan veteranen die door inzet tijdens
oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie
invalide zijn geworden
– uitkeringen op grond van de ‘Tijdelijke regeling uitkeringen
seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeg
gezinnen’, of een andere regeling van de overheid voor deze
groep slachtoffers
– uitkeringen van een voorschot op een persoonsgebonden budget
voor 2012 en 2013
– voor zorgtoeslag en kindgebonden budget: uitkeringen voor letsel
schade waarvan de hoogte is vastgesteld voor 11 oktober 2010
– uitkeringen op grond van de ‘Uitkeringsregeling backpay’ aan
ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting
in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement

Als u een medebewoner voor de huurtoeslag hebt
Staat er nog iemand op uw adres ingeschreven bij de gemeente,
zoals uw meerderjarige kind, een familielid of een vriend?
Dan kunt u voor uw huurtoeslag ook het bijzondere vermogen
van deze medebewoner invullen. Een onderhuurder is géén
medebewoner.
Bewijs meesturen
Stuur met uw formulier kopieën van bewijzen mee waaruit blijkt
om wat voor soort vermogen het gaat en hoe hoog het bedrag is.
Denk dan bijvoorbeeld aan brieven of andere stukken die u van een
notaris, advocaat of een andere vertegenwoordiger hebt gekregen.
Gaat het om vermogen van een minderjarig kind? Dan moet uit uw
bewijs ook duidelijk blijken dat u niet aan dit vermogen kunt komen.

