
Beste <schemaregel 1:  meneer/mevrouw achternaam>, 

Waarom krijgt u deze brief? 
U hebt zich aangemeld voor herbeoordeling van uw kinderopvangtoeslag. We hebben u op <schemaregel 
2: datum brief> met een brief laten weten dat we meer tijd nodig hadden om uw situatie opnieuw te 
beoordelen. 
In die brief stond dat wij uw situatie voor <schemaregel 3: uiterlijke beoordelingsdatum> zouden 
beoordelen. Dit lukt ons niet, en dat spijt ons.   

We hebben meer tijd nodig 
We willen de situatie van alle ouders zo snel mogelijk beoordelen. We merken dat dit ons meer tijd kost dan 
wij vooraf dachten. Ook hebben zich veel meer ouders gemeld dan wij dachten. We keken daarom eerst 
naar welke ouders we het minimale bedrag van € 30.000 konden betalen. Bovendien blijkt dat beoordelen 
veel langer duurt dan we eerst dachten. We hebben daarom onze planning moeten aanpassen.  

U kunt de planning zien op onze website 
Via toeslagen.nl/planning kunt u zien wanneer u aan de beurt bent. Wij bellen u zodra wij starten met de 
beoordeling.  

Wat kunt u doen? 
U kunt ons ‘in gebreke stellen’. Daarmee geeft u aan dat u het niet eens bent met de vertraging.  Meer 
informatie daarover vindt u op onze site. Daar staat ook dat we iedereen op volgorde van aanmelding 
behandelen. En we werken zo snel als we kunnen.  

Hebt u vragen? Of hebt u direct hulp nodig? 
Vanuit Nederland 
Bel gratis ons Serviceteam:  0800 - 2 358 358 
Maandag tot en met donderdag:  van 08.00 tot 20.00 uur 
Vrijdag:    van 08.00 tot 17.00 uur 

Vanuit het buitenland 
Bel de BelastingTelefoon:  +31 555 385 385 en vraag naar Serviceteam gedupeerden

kinderopvangtoeslag
Maandag tot en met donderdag: van 08.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag:     van 08.00 tot 17.00 uur 

Of kijk op de website: 
Toeslagen.nl/herstel 

Postbus 4510, 6401 JA HEERLEN 

Kantoor Utrecht 

Telefoon  

0800 – 2 358 358 / +31 555 385 385 

Datum 

<datum> 

Uw kenmerk 

<BSN>

Kenmerk 

UHT-TLH

<Naam> 

<Adres> 

<PC>  <Woonplaats> 

<Land> 

 Betreft 

 We hebben meer tijd nodig om uw situatie te bekijken  



Met vriendelijke groet, 
 

<Handtekening> 
 

 
Ditte Hak 
Directeur-generaal Toeslagen 
 

 


