
* Kopie geldig legitimatiebewijs (bij voorkeur in kleur) meezenden met dit formulier! 
 

 
Uw persoonsgegevens 

 
Naam (volledig, incl. initialen)  ____________________________________________________________  
Adres  ____________________________________________________________  
Postcode en woonplaats  ____________________________________________________________  
Land en regio (indien geen NL)  ____________________________________________________________  
Telefoonnummer(s), incl. landcode  ________________________   Mobiel nr. _________________________  
E-mailadres  ____________________________________________________________  
Geboortedatum  ____________________________________________________________  
BSN  ____________________________________________________________  
Nationaliteit  ____________________________________________________________  
Legitimatiebewijs*  ____________________________________________________________  
Nr. legitimatiebewijs  ________________________  Geldig tot   ________________________  
Bankrekeningnr.  ____________________________________________________________  
Beroep  ____________________________________________________________  
 
Naam partner (volledig, incl. initialen)   ____________________________________________________________  
Geboortedatum partner  ____________________________________________________________  
BSN partner  ____________________________________________________________  
Nationaliteit partner  ____________________________________________________________  
Legitimatiebewijs partner*  ____________________________________________________________  
Nr. legitimatiebewijs partner  ________________________   Geldig tot  _________________________  
Beroep partner  ____________________________________________________________  
 
1) Gehuwd  Ja, vul vraag 1 verder in en sla 2) over  Nee, ga verder met 2) 
Getrouwd naar Nederlands recht  Ja  Nee, te weten naar  ________________________________  recht 
In gemeenschap van goederen  Ja  Nee 
Huwelijksdatum  ____________________________________________________________  
 
2) Indien samenwonend 
Startdatum samenwoning  ____________________________________________________________  
Samenlevingsvorm  Ongehuwd samenwonend   Geregistreerd partnerschap 
  Samenlevingsovereenkomst 
 
 

Uw kinderen (van beide partners, in- en uitwonend) 
 

 Volledige naam, geboortedatum, BSN 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 

Uw huidige werkgever (indien werkzaam buiten Nederland) 
 
Naam werkgever  ____________________________________________________________  
Adres werkgever  ____________________________________________________________  
Postcode en plaats werkgever  ____________________________________________________________  
Telefoonnummer werkgever  ____________________________________________________________  
E-mailadres werkgever  ____________________________________________________________  
 
 

U en sociale media 
 
Facebook www.facebook.com/ ___________________________________________  
Twitter @ __________________________________________________________  
LinkedIn nl.linkedin.com/in/ _____________________________________________  
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Machtiging 

 
 
Ondergetekende (1),  _______________________________________   (Volledige naam) 
 
  _________________________________________________   (BSN) 
 
  _______________________________________   (Geboortedatum) 
 
 
(en) ondergetekende, partner, (2),  _______________________________________   (Volledige naam) 
 
  _________________________________________________   (BSN) 
 
  _______________________________________   (Geboortedatum) 
 
 
wonend op het adres  _______________________________________________   (Adres) 
 
  _____________________________________   (Postcode en plaats) 
 
  _________________________________________   (Land en regio) 
 
 
machtigt/machtigen hierdoor de heer V.J. de Groot (met macht van substitutie) van 
 

Robelco Tax Services (een handelsnaam van Rotterdamsche Belastingconsulent B.V.) 
Goudsesingel 160 (4de etage) 
3011 KD  ROTTERDAM 

 
vanaf heden hem/haar/hen te vertegenwoordigen in alle zaken betreffende de heffing van 
belastingen, waarop de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen van toepassing is.  
 
De machtiging vervalt automatisch zodra ondertekende(n) schriftelijk (per post of e-mail) 
heeft/hebben aangegeven geen gebruik meer te maken van de diensten van Robelco Tax Services.  
 
Ondergetekende(n) heeft/hebben kennis genomen van de algemene voorwaarden die op alle 
diensten van Robelco Tax Services van toepassing zijn. 
 
 

Ondertekening 
 
 
_________________________________________________________________ (Plaats en datum) 
 
 
 
_________________________________________________________________ (Handtekening 1) 
 
 
 
_________________________________________________________________ (Handtekening 2) 



 

 

 Adres Goudsesingel 160 E-mail info@robelco.nl BTW - nr. NL857216326B01 
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Machtiging  
Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) / Serviceberichten Aanslag (SBA) / Serviceberichten Toeslag (SBT) 

 
 
Ondergetekende (1),  _______________________________________   (Volledige naam) 
 
  _________________________________________________   (BSN) 
 
(en) ondergetekende, partner, (2),  _______________________________________   (Volledige naam) 
 
  _________________________________________________   (BSN) 
 
wonend op het adres  _______________________________________________   (Adres) 
 
  _____________________________________   (Postcode en plaats) 
 
  _________________________________________   (Land en regio) 
 
 
machtigt/machtigen hierdoor de heer V.J. de Groot (met macht van substitutie) van 
 

Robelco Tax Services (een handelsnaam van Rotterdamsche Belastingconsulent B.V.) 
Goudsesingel 160 (4de etage) 
3011 KD  ROTTERDAM 

 
gebruik te maken van de gegevens van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA), de Serviceberichten Aanslagen 
(SBA) en de Serviceberichten Toeslagen (SBT), die door de Belastingdienst kunnen worden verstrekt. 
Deze machtiging kan door ondertekende(n) schriftelijk per post of e-mail worden ingetrokken. 
 
De gegevens van de Vooraf Ingevulde Aangifte worden per aangiftejaar aangevraagd. Dat gaat als volgt: 
 

• De Belastingdienst stuurt u een registratiebrief met activeringscode om de gegevens van de 
Vooraf Ingevulde Aangifte te mogen ontvangen. U ontvangt deze registratiebrief per persoon en 
belastingjaar! 
 

• Stuur de originele brief met activeringscode per post aan ons toe.  De  activeringscode voeren wij 
in ons softwarepakket in om de registratie activeren. Dit moet gebeuren vóór de datum die in 
het formulier staat. Pas nadat wij de machtigingsregistratie hebben geactiveerd, kunnen wij de 
gegevens van de Vooraf Ingevulde Aangifte ophalen met onze software. Als u het formulier niet 
tijdig aan ons opstuurt, kunnen wij de registratie niet activeren en dus de gegevens van de VIA 
niet gebruiken. 
 

In de registratiebrieven voor de VIA, SBA en SBT  staat onze bedrijfsnaam. Indien deze naam afwijkt  
(er staat geen Rotterdamsche Belastingconsulent B.V.  in deze brief, maar een andere naam), stuurt u 
dan alle brieven en bijlagen toe! 

 
_________________________________________________________________ (Plaats en datum) 
 
 
_________________________________________________________________ (Handtekening 1) 
 
 
_________________________________________________________________ (Handtekening 2) 


