
Logius, Antwoordnummer 24624, 2490 WB Den Haag 

PostNL Port Betaald 

Belastingdienst 

Betreft: Uw intermediair wil serviceberichten over uw toeslagen ontvangen 

Geachte heer/mevrouw, 

Uw belastingadviseur of boekhouder (hierna: intermediair) doet namens u aangifte 
en regelt uw toeslagen. Daarom heeft hij ons gevraagd om de gegevens van uw 
toeslag( en) digitaal te ontvangen. Wij noemen dit Serviceberichten Toeslagen. 
Hiervoor heeft hij een machtiging van u nodig. 

Wat moet u doen? 

< A. Controleer de gegevens op de achterkant van deze brief. Neem eventueel 
contact op met uw intermediair om te controleren of zijn naam klopt. Is dit niet uw 
intermediair? Stuur dan deze brief naar Servicecentrum Logius om de machtiging 
af te wijzen. Hiervan krijgt u geen bevestiging. Nadat u de machtiging hebt 
afgewezen, kan uw huidige intermediair Serviceberichten Toeslagen voor u 
aanvragen. 

B. Stuur het formulier 'Registratie machtiging intermediair goedkeuren' op naar
uw intermediair. Doe dit vóór 25-08-2020.

Als u niet wilt dat uw intermediair serviceberichten over uw toeslagen ontvangt, 
dan hoeft u niets te doen. 

Machtiging op later tijdstip intrekken 
Bewaar deze brief goed, deze hebt u nodig als u de machtiging op een later 
moment wilt intrekken. Bijvoorbeeld als u overstapt naar een andere intermediair. 
U trekt de machtiging in door deze brief op te sturen naar Servicecentrum Logius. 
Hiervan krijgt u geen bevestiging. 

Servicecentrum Logius 

088 - 123 65 99 

BelastingTelefoon 

0800 - 0543 

Datum 
27 mei 2020 

Kenmerk 

Bijlage 

Formulier 'Registratie machtiging 

intermediair goedkeuren' 

Website 

www.belastingdienst.nl 

/machtigingregistreren 

www.logius.nl/machtigingen 
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Beschrijving van de aanvraag 

Uw burgerservicenummer 

Machtiging voor 

Aangevraagd door 

Einddatum registratie 

Intrekkingscode 

2XXXXXXXXXXXX 

Serviceberichten Toeslagen 2020 

00000003676562690000 
Belasting Aangifte B.V. 
De Cuserstraat 93 
1081CN Amsterdam 

Tot u de registratie intrekt 

12345

Als u deze aanvraag wilt afwijzen of deze machtiging wilt intrekken, stuur dan deze brief 
(zonder postzegel) naar: 
Servicecentrum Logius 
Antwoordnummer 24624 
2490 WB Den Haag 

Meer informatie 
Hebt u vragen over deze brief? Neem dan contact op met uw intermediair. Algemene 
informatie over machtigen vindt u op www.belastingdienst.nl/machtigingregistreren en op 
www.logius.nl/machtigingen. Of bel met het Servicecentrum Logius: 088 - 123 65 99, 
bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. 

Met vriendelijke groet, 

l1f 
u/1/ 
1 

drs. J.M. Melsen 
directeur Belastingdienst/Centrale administratieve processen 
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Formulier 
Registratie machtiging intermediair goedkeuren 

Waarvoor gebruikt u dit formulier? 

Met dit formulier machtigt u uw intermediair om Serviceberichten Toeslagen te ontvangen, hierbij 
heeft hij de activeringscode nodig. Stuur daarom dit formulier op naar uw intermediair. 

Kenmerk 

Machtiging voor 

Intermediair 

74fe8d915d6d 

Serviceberichten Toeslagen 2020 

00000003676562690000 
Belasting Aangifte B.V. 
De Cuserstraat 93 
1081CN Amsterdam 

Uw burgerservicenummer  

Activeringscode 68E-A9F-96D 

Activeren vóór 25-08-2020 

Ik machtig mijn intermediair om serviceberichten over mijn toeslagen ontvangen. 

;,; Deze QR-code bevat de gegevens van dit formulier. Met deze code kan het formulier 

!
automatisch worden verwerkt.
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