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Verzoek
Bijzonder vermogen toeslagen
Voor ex-partners van ouders die gedupeerd zijn vanwege 

de problemen met de kinderopvangtoeslag

 Waarom dit formulier?

Heeft uw ex-partner geld van ons gekregen vanwege de problemen 
met de kinderopvangtoeslag? En krijgt u van uw ex-partner een deel 
van dat geld?

Dan regelt u met dit formulier dat dit geld niet meetelt voor de 
berekening van uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden 
budget. Als het wel meetelt, zou u minder toeslag kunnen krijgen. 
Met dit formulier voorkomt u dat. Voor de berekening van de 
kinderopvangtoeslag kijken we niet hoeveel geld u hebt.

Het geld telt 3 jaar niet mee
Het gaat om de eerste 3 jaar na het moment dat uw ex-partner het 
geld kreeg. Het maakt niet uit wanneer uw ex-partner u het geld 
betaalde.

Voorbeeld:
Uw ex-partner kreeg het geld in 2020.
Dan telt het niet mee in 2021, 2022 en 2023.

Ook als u nog geen toeslag hebt
Hebt u nu geen toeslag? Maar wilt u die wel aanvragen? 
Doe dat dan voordat u dit formulier invult. 

Aanvragen doet u in 3 stappen:
Stap 1:  U vraagt toeslag aan via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of 

bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543
Stap 2:  U krijgt een brief: de voorlopige beschikking. 
Stap 3:  Hebt u die beschikking ontvangen? Vul dan dit formulier in.

Invullen en opsturen
 – Vul het formulier in. 
 – Print het formulier.
 – Zet uw handtekening. 
 – Stuur het ingevulde formulier naar: 

Belastingdienst/Toeslagen
Antwoordnummer 21460 
6400 SN Heerlen

Stuur kopieën mee van deze documenten
1.  Bewijs dat het geld op uw rekening is gestort door uw ex-partner: 

Bankafschrift of ‘screenshot’. 
2.  Hebt u de afspraak over het geld op papier gezet? Stuur dan ook 

een kopie van die afspraak mee.

 – Zet uw burgerservicenummer op alle documenten die u opstuurt.
 – Gebruik geen nietjes of paperclips. 
 – Stuur alleen kopieën. Wij sturen niets terug. 

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?
Hebt u vragen over dit formulier? Bel dan met de Belastingtelefoon: 
0800 - 0543. Of kijk op toeslagen.nl/vermogen-herstel. 

https://belastingdienst.nl/privacy
https://toeslagen.nl/vermogen-herstel
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1 Uw gegevens

2 Gegevens van uw ex-partner die het geld kreeg

1a Uw voorletter(s) en naam

2a Voorletter(s) en naam ex-partner

1b Straat en huisnummer

2b Straat en huisnummer

1c Postcode en plaats

2c Postcode en plaats

1d Telefoonnummer overdag

2d Telefoonnummer overdag

1e Burgerservicenummer

1f Geboortedatum

2e Geboortedatum

3 Bijzonder vermogen

Vul hier alleen het bedrag in dat u hebt gekregen van uw ex-partner vanwege de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Hoeveel geld hebt u gekregen 
van uw ex-partner?

4 Ondertekening

Datum ondertekening

Uw handtekening

€
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