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Betreft

Beschikking herbeoordeling kinderopvangtoeslag
Beste <meneer/mevrouw> <achternaam>
Waarom krijgt u deze brief?
Op <datum verzoek herbeoordeling> hebt u een verzoek gedaan voor een herbeoordeling van uw
kinderopvangtoeslag. Deze brief gaat over de herbeoordeling van uw kinderopvangtoeslag over
$toeslagja(a)r(en)$. Uw persoonlijk zaakbehandelaar $voor+achternaam PZB$ heeft dit met u besproken op
$datum gesprek PZB$.
Wij hebben uw situatie opnieuw bekeken. Uw situatie wijzigt niet. Hieronder leggen wij uit waarom.
Uitleg over de herbeoordeling
We waren erg streng bij het uitvoeren van de regels van de kinderopvangtoeslag. De regels zijn veranderd. Wij
hebben opnieuw gekeken naar uw kinderopvangtoeslag over $toeslagjaren$. En of u in aanmerking komt voor
een geldbedrag. Dit noemen wij een tegemoetkoming.
Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, hebben wij gekeken of uw kinderopvangtoeslag te laag
is vastgesteld. Of dat wij in uw situatie te streng waren bij het uitvoeren van de regels van de
kinderopvangtoeslag, waardoor het terug te betalen bedrag van uw kinderopvangtoeslag lager kan worden. Of
dat het bedrag dat u aan kinderopvangtoeslag moet betalen over een toeslagjaar meer dan € 1.500 is. Hiervan is
in uw situatie geen sprake.
$Vat situatie/beoordeling ouder samen.$
Kiezen:
<Uit uw situatie is niet gebleken dat uw kinderopvangtoeslag over <toeslagjaren> te laag is vastgesteld. Ook is
niet gebleken dat wij in uw situatie te streng waren bij het uitvoeren van de regels van de kinderopvangtoeslag.
Dit betekent dat ook het terug te betalen bedrag aan kinderopvangtoeslag niet lager wordt. U krijgt geen
tegemoetkoming. Dit betekent dat u hiervoor geen geld van ons krijgt. >
of
< Uit uw situatie is niet gebleken dat u meer dan € 1.500 aan kinderopvangtoeslag over <toeslagjaar> moet
betalen. U krijgt geen tegemoetkoming. Dit betekent dat u hiervoor geen geld van ons krijgt.>
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken met een brief.
Zet in de brief:

Uw naam en adres, uw telefoonnummer en uw BSN.

Het kenmerk van deze brief: UHT-DH5 A.






Dat u bezwaar maakt.
Waar u het niet mee eens bent.
Waarom u het daar niet mee eens bent.
De datum en uw handtekening.

Of kijk op toeslagen.nl/herstel/bezwaar-maken. Hier vindt u een voorbeeldformulier waarmee u bezwaar kunt
maken. Uw persoonlijk zaakbehandelaar kan u hierbij helpen.
Hebt u bewijsstukken? Stuur de kopieën hiervan mee. Bewaar de originele bewijsstukken zelf.
Maak ook een kopie van uw bezwaar voor uzelf.
Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum van deze brief naar:
Kinderopvangtoeslag BAC
Antwoordnummer 21460
6400 SN Heerlen
Hebt u vragen?
Begrijpt u iets niet of hebt u vragen hierover? Bel dan uw persoonlijk zaakbehandelaar $voor+achternaam PZB$
op $telefoonnummer PZB$. $Hij/zij$ is bereikbaar op $invullen beschikbare dagen en tijden$.
Optioneel:
<U kunt ook e-mailen. Mail uw vraag naar $invullen emailadres$.>
Met vriendelijke groet,

<Handtekening>
Anne Coenen
Directeur UHT
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

