Toeslagen
Belastingdienst

Bezwaar

Definitieve berekening toeslag
1

Persoonsgegevens. Altijd invullen
Uw voorletter(s) en naam		
Straat en huisnummer			
Postcode en plaats				
Telefoonnummer overdag		

2

Nummer en datum van de beschikking waartegen u bezwaar maakt. Altijd invullen
U kunt tegen meerdere beschikkingen tegelijk bezwaar maken. Vul de gegevens in van alle beschikkingen waar u het niet mee eens bent.
Beschikkingsnummer														Datum van de beschikking (dd-mm-jjjj)
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Uw bezwaar gaat over de samenstelling van uw huishouden
U maakt bezwaar tegen het meetellen of niet meetellen van een toeslagpartner, medebewoner of kind in uw huishouden.
Leg uit wat uw bezwaar precies is. Vermeld hierbij de naam en het burgerservicenummer van de persoon om wie het gaat.

4

Uw bezwaar gaat over een inkomen of vermogen

11 153 06 01

TG 152 - 2Z*6PL 

U maakt bezwaar tegen een inkomen of vermogen dat we hebben gebruikt: van uzelf, uw toeslagpartner of een medebewoner. Leg uit wat
uw bezwaar precies is. Vermeld hierbij de naam en het burgerservicenummer van de persoon om wie het gaat. Ook als het gaat om uw eigen
inkomen of vermogen.
Let op! Maakt u bezwaar tegen een inkomen? Stuur kopieën mee van de jaaropgaven of loonstroken waar het juiste inkomen op staat. Maakt u bezwaar
tegen een vermogen? Stuur een bewijs mee waaruit blijkt om welk vermogen het gaat en hoe hoog het bedrag is. Gaat het om het inkomen of vermogen
van uw toeslagpartner of van een medebewoner, dan moet die het bezwaar ook ondertekenen.
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5

Uw bezwaar gaat over de huur
U maakt bezwaar tegen de rekenhuur. Leg uit wat uw bezwaar precies is. Let op! Stuur kopieën mee van alle documenten van uw verhuurder waaruit
blijkt hoe hoog uw rekenhuur was en in welke perioden u deze rekenhuur betaalde.

6

Uw bezwaar gaat over de gegevens van de kinderopvang
U maakt bezwaar tegen de gegevens van de kinderopvang. Leg uit wat uw bezwaar precies is. Vermeld hierbij de naam en het burgerservice
nummer van de kinderen om wie het gaat. Let op! Stuur voor elk kind kopieën mee van alle jaaropgaven van de kinderopvanginstelling(en).

7

Uw bezwaar gaat over iets anders
Leg uit wat uw bezwaar precies is. Let op! Stuur kopieën mee van alle documenten die uw bezwaar onderbouwen.

Ondertekening. Altijd invullen
Ik maak bezwaar tegen de definitieve berekening van mijn toeslag(en).
Datum ondertekening

–

–

Uw handtekening														Handtekening
																		toeslagpartner of
																		medebewoner
						
		 Als u vraag 4 hebt ingevuld		
Let op! Stuur kopieën mee van alle documenten die uw bezwaar onderbouwen.
Vermeld op alle bijlagen uw beschikkingsnummer. Gebruik geen nietjes of paperclips.
Druk het formulier af en stuur het binnen zes weken na de datum van de definitieve berekening naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA  Heerlen
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