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.
Eerst toeslag aanvragen
Krijgt u nog geen toeslag? Vraag dan eerst uw toeslag aan. Daarna
geeft u uw bijzondere vermogen aan ons door met dit formulier.
Formulier terugsturen
Druk het formulier af en stuur het naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA Heerlen

TG 255 - 1Z*9FOL 

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 BSN en gebruik geen nietjes of
paperclips.

Wat kunt u van ons verwachten?
Nadat we uw verzoek hebben beoordeeld, krijgt u van ons een brief
waarin staat of we het vermogen meetellen of niet.
Tot wanneer kunt u een verzoek doen?
Geef uw situatie zo snel mogelijk door, dan weet u zo snel mogelijk
of het vermogen meetelt. Maar kan dat niet? Dan hebt u nog ruim
de tijd. U kunt nog een verzoek doen tot 5 jaar ná het jaar waar het
verzoek over gaat. Soms hebt u nóg langer de tijd. Krijgt u pas na
5 jaar een definitieve berekening? Dan kunt u nog een verzoek doen
tot 1 jaar nadat u de definitieve berekening hebt gekregen.
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/hulp. Daar vindt u ook de adressen voor hulp
bij u in de buurt. Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

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 hebt u het bijzondere
vermogen gekregen?

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 09 02

3a

*112550902*
1 1 2 5 5 0 9 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. Hebt u een medebewoner voor de
huurtoeslag? Dan kunt u voor uw huurtoeslag ook het bijzondere
vermogen van deze medebewoner invullen.
U kunt ons vragen om het volgende vermogen niet mee te tellen:
– 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 pleeggezinnen’, of een
andere regeling van de overheid voor deze groep slachtoffers
– voor zorgtoeslag en kindgebonden budget: uitkeringen voor
letselschade 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
Toegevoegd in 2022
Vanaf 2022 tellen we de volgende vergoedingen 3 jaar lang niet mee
bij uw vermogen. De 3 jaar gaan in meteen na het jaar van uitbetalen:
– eenmalige tegemoetkomingen voor transgender en intersekse
personen die in de periode tussen 1 juli 1985 en 1 juli 2014 een
transitie hebben ondergaan voor een wijziging van de
geslachtsregistratie in de geboorteakte
– eenmalige uitkeringen aan Dutchbat-III-veteranen
– schadevergoedingen van de Commissie Uitvoering civielrechtelijke
regeling Sebrenica aan nabestaanden van genocide

Nabetalingen kindgebonden budget over 2013 tot en met 2017
Is uw vermogen door een nabetaling in 2020, 2021 of 2022 te hoog
geworden? En krijgt u hierdoor geen huurtoeslag, zorgtoeslag of
kindgebonden budget? Dan kunt u ons vragen om de nabetaling
niet mee te tellen. Het moet gaan om de herstelactie kindgebonden
budget voor 1 of meer jaren tussen 2013 en 2017.
Het bedrag tellen we dan voor 1 jaar niet mee bij uw vermogen.
Dit doen we in het jaar nádat u dit bedrag hebt ontvangen. Hebt u
het bedrag, of een deel ervan, 2 jaar later nog? Dan telt het wel mee
bij uw vermogen voor dat jaar.
Corona-uitkeringen in de zorg
U kunt ons vragen de volgende uitkeringen van de Stichting Zorg
na Werk in Coronazorg (Stichting ZWiC) niet mee te tellen:
– uitkeringen aan zorgverleners die als gevolg van hun werk in de
coronazorg op de intensive care terecht zijn gekomen
– uitkeringen aan nabestaanden van zorgverleners die door hun
werk in de coronazorg zijn overleden
Deze bedragen tellen we 3 jaar lang niet mee bij uw vermogen. De
3 jaar gaan meteen in ná het jaar van uitbetalen. Hebt u bijvoorbeeld in
2020 een bedrag gekregen? Dan telt dit vanaf 2021 tot en met 2023
niet mee. Hebt u het bedrag, of een deel ervan, in 2024 nog? Dan telt
het weer mee bij uw vermogen voor dat jaar.
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. Bijvoorbeeld
vanwege een zogenoemde BEM-clausule (Belegging Erfenis en
andere gelden Minderjarigen). Gaat het om nabetalingen van het
kindgebonden budget? Dan hoeft u geen bewijs mee te sturen.

