Taal: Nederlands

Verzoek

Persoonlijke betalingsregeling
toeslagen

Waarom dit formulier?
U hebt een toeslagschuld. U kunt de schuld terugbetalen met de
standaard betalingsregeling. Maar houdt u daardoor onvoldoende
geld over om van te leven? Vraag dan met dit formulier een
persoonlijke betalingsregeling bij ons aan. Dit betekent dat u vraagt
om een lager maandbedrag dan u normaal gesproken zou betalen.
Wij kijken dan hoeveel toeslag u in uw situatie nog wél kunt
terugbetalen.

Opsturen
Stuur het formulier naar:
Belastingdienst
Antwoordnummer 21260
6400 TL Heerlen
Een postzegel is niet nodig.

Hebt u een toeslagpartner?
Vul dan ook de gegevens van uw toeslagpartner in. Deze staan steeds
aan de rechterkant op dit formulier. U hoeft de gegevens van uw
toeslagpartner níét in te vullen als de schuld gaat over een jaar waarin
deze persoon niet uw toeslagpartner was.
Heeft uw toeslagpartner een eigen toeslagschuld bij ons? En wil uw
toeslagpartner ook vragen om een lager maandbedrag? Dan vult uw
toeslagpartner een eigen formulier in. Uw toeslagpartner heeft een
eigen toeslagschuld als de brieven over die schuld aan uw
toeslagpartner gericht zijn.
Invullen
Vul het formulier zo volledig mogelijk in en onderteken het daarna.
Weet u een bedrag niet precies? Maak dan een schatting. Bij dit
formulier zitten een toelichting en woordenlijst. Die kunnen u helpen
om de vragen te beantwoorden.
Doe uw verzoek zo snel mogelijk. Dan kunnen wij ook sneller
beoordelen of u een lager bedrag mag betalen.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.
Hebt u vragen of wilt u hulp?
Kijk eens in de toelichting en de woordenlijst. U kunt ook
iemand vragen om samen met u het formulier in te vullen.
Wilt u hulp van ons bij het invullen van het formulier?
Wij helpen u graag. Bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.
Op toeslagen.nl/betalingsregeling vindt u meer informatie
over terugbetalen en betalingsregelingen.

Uw gegevens

1a

Voorletters en achternaam

1b

Burgerservicenummer (BSN)

1c

Telefoonnummer(s)

11 304 14 01

TG 304 - 2Z*14FOL 

1

Wat gebeurt er na uw verzoek?
U krijgt van ons een ontvangstbevestiging, zodat u weet dat uw
verzoek is aangekomen. Daarna beoordelen wij uw verzoek. Zolang
u nog geen beslissing over uw verzoek hebt gekregen, hoeft u nog
níéts te betalen. Als wij uw verzoek beoordeeld hebben, krijgt u een
brief waarin staat of u minder mag gaan betalen. In die brief staat
ook wat dan het maandbedrag wordt.

*113041401*
1 1 3 0 4 1 4 0 1

02 van 05

2

Uw huishouden

2a

Bent u de enige persoon van
18 jaar of ouder die op uw adres
woont?

Ja. Ga naar vraag 3a.

Nee. Ga naar vraag 2b.

2b

Hebt u een toeslagpartner?

Ja. Ga naar vraag 2c.

Nee. Ga naar vraag 2f.

2c

Was deze persoon ook uw
toeslagpartner in een jaar
waarover u toeslag moet
terugbetalen? Het jaar waarvoor
u toeslag moet terugbetalen staat
in de brieven die u krijgt over welk
bedrag u moet terugbetalen.
Zie de toelichting.

Ja. Ga naar vraag 2d.

Nee. Ga naar vraag 2f.

Als u bij vraag 2c ‘Ja’ hebt ingevuld, dan tellen de inkomsten, uitgaven en bezittingen van uw toeslagpartner
ook mee bij het beoordelen van uw verzoek voor een persoonlijke betalingsregeling. Vul daarom deze gegevens
in de kolom ‘Gegevens van uw toeslagpartner’ in bij de rubrieken 3 tot en met 5.

2d

Voorletters en achternaam
van uw toeslagpartner

2e

Burgerservicenummer (BSN)
van uw toeslagpartner

2f

Huurt u een deel van de woning
waarin u woont?

Ja. Ga naar vraag 3a.

Nee. Ga naar vraag 2g.

2g

Hebt u medebewoners die
21 jaar of ouder zijn? Het gaat
niet om uw toeslagpartner.

Ja. Ga naar vraag 2h.

Nee. Ga naar vraag 3a.

2h

Hoeveel medebewoners hebt u?

2i

Geldt een van de volgende
situaties voor 1 of meer
medebewoners?

Voor hoeveel medebewoners
geldt dit?

2k

Hebt u een kostganger?

2l

Hoeveel kostgangers hebt u?

2m

Totaalbedrag dat u per maand
van uw kostgangers krijgt

Ja. Ga naar vraag 2j.

Nee. Ga naar vraag 2k.

Ja. Ga naar vraag 2l.

Nee. Ga naar vraag 3a.

€

11 304 14 02

2j

– Uw medebewoner betaalt eigen huur.
– Uw medebewoner doet een opleiding die recht geeft op studiefinanciering
of een tegemoetkoming scholieren.
– Uw medebewoner volgt een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

*113041402*
1 1 3 0 4 1 4 0 2

03 van 05

3

3a

Inkomsten
Gegevens van uzelf

Gegevens van uw toeslagpartner

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Loon, pensioen en uitkering. Neem het bedrag dat elke maand
op uw rekening wordt bijgeschreven.
Omschrijving loon, pensioen of uitkering

3b

Extra loon, zoals vakantiegeld, 13e maand, eindejaarsuitkering,
winstdeling en bonus, dat u de komende 12 maanden netto krijgt.
Omschrijving extra loon

3c

Inkomsten uit onderneming die u de komende 12 maanden
in totaal bruto krijgt.
Omschrijving inkomsten uit onderneming

Studiefinanciering die u per maand krijgt

€

€

3e

Partneralimentatie die u per maand krijgt

€

€

3f

Kinderalimentatie die u per maand krijgt

€

€

11 304 14 03

3d

*113041403*
1 1 3 0 4 1 4 0 3

04 van 05

4

Uitgaven
Gegevens van uzelf

Gegevens van uw toeslagpartner

4a

Bedrag dat u per jaar in totaal aan gemeentelijke belastingen
en waterschapsbelasting betaalt

€

€

4b

Bedrag dat u per maand aan huur en servicekosten betaalt

€

€

4c

Bedrag dat u per maand aan hypotheekrente betaalt
(dus géén aflossing)

€

€

4d

Hebt u een woning met erfpacht?

Ja. Ga naar vraag 4e.
Nee. Ga naar vraag 4f.

4e

Bedrag dat u per maand aan erfpachtcanon betaalt

€

€

4f

Bedrag dat u per maand aan zorgpremie betaalt

€

€

4g

Betaalt u partner- of
kinderalimentatie
of een verhaalsbijdrage?

Ja. Ga naar vraag 4h.
Nee. Ga naar vraag 4k.

4h

Partneralimentatie die u per maand betaalt

€

€

4i

Kinderalimentatie die u per maand betaalt

€

€

4j

Verhaalsbijdrage die u per maand betaalt

€

€

4k

Hebt u geld geleend en daarmee
een belastingschuld betaald?
Het gaat níét om een lening om
toeslagen mee terug te betalen.

€

€

Gegevens van uzelf

Gegevens van uw toeslagpartner

€

€

€

€

€

€

4l

5

Ja. Ga naar vraag 4l.
Nee. Ga naar vraag 5a.

Totaalbedrag dat u per maand aan rente en aflossing
voor deze lening betaalt

Bezittingen

5a

Totaalbedrag dat op dit moment op uw bankrekeningen
en spaarrekeningen staat. Zet een minteken voor het bedrag
als u rood staat.

5b

Hebt u beleggingen?

Ja. Ga naar vraag 5c.
Nee. Ga naar vraag 5d.

5c

Bedrag dat u op dit moment in totaal aan beleggingen hebt

5d

Hebt u bezittingen met
een gezamenlijke waarde
van meer dan € 2.269?

Nee. Ga naar vraag 6.

De totale verkoopwaarde van uw bezittingen

11 304 14 04

5e

Ja. Ga naar vraag 5e.

*113041404*
1 1 3 0 4 1 4 0 4

05 van 05

6

Ruimte voor opmerkingen

7

Ondertekening
Datum

11 304 14 05

Handtekening
Schrijf binnen het vak.

*113041405*
1 1 3 0 4 1 4 0 5

