Kantoor Utrecht
Beschikking

Postbus 4510, 6401 JA HEERLEN

Telefoon $telefoonnummer PZB$
Datum
<datum>

.

<Naam>

..
.

<Adres>

.

<PC> <Woonplaats>

..

<Land>

...

.
.

Uw kenmerk
<BSN>
Kenmerk
UHT-O OGS B

Betreft
Definitieve beschikking tegemoetkoming opzet/grove schuld (O/GS)

Beste <meneer/mevrouw> <achternaam>,
Waarom krijgt u deze brief?
Op $datum verzoek herbeoordeling$ hebt u gevraagd om een herbeoordeling van uw kinderopvangtoeslag
van $toeslagjaar tot en met toeslagjaar$. Deze brief gaat over de herbeoordeling van O/GS over $toeslagjaar
tot en met toeslagjaar$. Uw persoonlijk zaakbehandelaar $voor+achternaam PZB$ heeft u hierover gebeld.
U krijgt € $bedrag tegemoetkoming (alleen cijfers)$
Dit bedrag staat voor $datum tegemoetkoming rekening$ op $kiezen rekening | uw rekeningnummer | het bij
ons bekende rekeningnummer | het door u opgegeven rekeningnummer$. Dit bedrag hoeft u nooit terug te
betalen.
Het bedrag is een standaardvergoeding voor uw schade. U leest hoe het bedrag is opgebouwd in de bijlage
‘Uitleg berekening tegemoetkoming opzet/grove schuld (O/GS)’.
Waarom krijgt u geld?
U hebt ons in het verleden gevraagd om een schuld in delen te betalen. Of om aan een schuldsanering mee te
werken. Wij hebben daar toen niet aan meegewerkt. Dit was niet terecht. Dat spijt ons erg. Daarom krijgt u nu
geld. Dit noemen wij een O/GS-tegemoetkoming.
U kunt bezwaar maken
Bent u het niet eens met deze brief? Dan kunt u bezwaar maken met een brief.
Zet in uw brief:
•
Uw naam en adres, uw telefoonnummer en uw Burgerservicenummer (BSN).
•
Het kenmerk van deze brief: UHT-O OGS B.
•
Dat u bezwaar maakt.
•
Waar u het niet mee eens bent.

•
•
•

Waarom u het daar niet mee eens bent.
De datum waarop u de brief stuurt.
Uw handtekening.

Of kijk op toeslagen.nl/bezwaar-herstel. Hier vindt u een voorbeeldformulier waarmee u bezwaar kunt maken.
Maak 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 meer schade?
We hebben een vergoeding berekend voor de schade die u hebt gehad. Dit is een standaardvergoeding die
zoveel mogelijk aansluit op de situatie van gedupeerde ouders.
U kunt meer schade alsnog bij de onafhankelijke Commissie Werkelijke Schade aangeven. Meer informatie
vindt u op de website toeslagen.nl/cws
Hebt u vragen?
Begrijpt u iets niet of hebt u vragen over deze brief? Bel dan uw persoonlijk zaakbehandelaar.
Met vriendelijke groet,

<Handtekening>
Anne Coenen
Directeur UHT
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

Bijlage:
- Uitleg berekening tegemoetkoming opzet/grove schuld (O/GS)

Uitleg berekening tegemoetkoming opzet/grove schuld (O/GS)
Naam: $voorletters en achternaam burger$
BSN: $BSN burger$

A. Kinderopvangtoeslag die u moest terugbetalen:
Kiezen ^UHT-O OGS B KOT die u moest terugbetalen
<Toeslagjaar 1: $toeslagjaar$ Bedrag: € $bedrag tvb 1 (alleen cijfers)$ Beschikkingsnummer 1:
$beschikkingsnummer$>
<Toeslagjaar 2: $toeslagjaar$ Bedrag: € $bedrag tvb 2 (alleen cijfers)$ Beschikkingsnummer 2:
$beschikkingsnummer$
Toeslagjaar 3: $toeslagjaar$ Bedrag: € $bedrag tvb 3 (alleen cijfers)$ Beschikkingsnummer 3:
$beschikkingsnummer$
Toeslagjaar 4: $toeslagjaar$ Bedrag: € $bedrag tvb 4 (alleen cijfers)$ Beschikkingsnummer 4:
$beschikkingsnummer$
Toeslagjaar 5: $toeslagjaar$ Bedrag: € $bedrag tvb 5 (alleen cijfers)$ Beschikkingsnummer 5:
$beschikkingsnummer$
B Totaalbedrag:

€ $totaalbedrag terugvordering (alleen cijfers)$

C. Tegemoetkoming (30% van B):

€ $bedrag tegemoetkoming (alleen cijfers)$

U krijgt:

€ $bedrag dat burger krijgt (alleen cijfers)$

Toelichting:
Met de beschikkingsnummers kunt u de beschikkingen terugvinden die over deze bedragen gaan. Uw
persoonlijk zaakbehandelaar kan u hierbij helpen.
A. Kinderopvangtoeslag die u moest terugbetalen
Dit is het bedrag dat u $kiezen aan KOT/Per tj | aan kinderopvangtoeslag | per toeslagjaar aan
kinderopvangtoeslag$ moest terugbetalen.
B. Totaalbedrag dat u moest terugbetalen
Dit zijn alle bedragen onder A. bij elkaar opgeteld.
C. Bedrag van de tegemoetkoming (30% van B.)
Dit is het bedrag van de O/GS-tegemoetkoming. Dit is 30% van het totaalbedrag onder B. Dit is een
standaardvergoeding voor uw schade.

