
 

      Kantoor Utrecht  

       Beschikking  

        

     

        

               

  Postbus 4510, 6401 JA  HEERLEN     Telefoon $telefoonnummer PZB$  

         

    Datum  

   
.  <datum>  

  <Naam>  .
..      

 <Adres>  .
.
 
  Uw kenmerk  

 <PC>  <Woonplaats>  ..
.
  

  <BSN>   

 <Land>  ...      

   Kenmerk  

UHT-T OGS B  

      

  

Betreft  

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

  

Beste <meneer/mevrouw> <achternaam>,  

  

Waarom krijgt u deze brief?  

Op $datum verzoek herbeoordeling$ hebt u een verzoek gedaan voor een herbeoordeling van uw   

$toeslagsoort$. Deze brief gaat over de herbeoordeling van uw $toeslag(en)$ over toeslagjaren$.  

 

Uw persoonlijk zaakbehandelaar $voor+achternaam PZB$ heeft u hierover gebeld op $datumgesprek$.  

 

<U moest $toeslagsoort$ terugbetalen over $toeslagjaren$.  

U hebt eerder hiervoor een persoonlijke betalingsregeling aangevraagd. Deze hebt u toen niet  gekregen.>  

 

<U moest kinderopvangtoeslag terugbetalen. U hebt ons eerder gevraagd om aan een schuldsaneringsregeling 

mee te werken. Of uw schuldhulpverlener heeft dit ook voor u gedaan. Wij hebben toen besloten niet mee te 

werken aan de schuldsaneringsregeling.>  

 

<U moest kinderopvangtoeslag terugbetalen. U hebt eerder hiervoor een persoonlijke betalingsregeling 

aangevraagd. Dit hebt u toen niet gekregen. Ook hebt u ons gevraagd om aan een schuldsaneringsregeling mee 

te werken. Of uw schuldhulpverlener heeft dit ook voor u gedaan. Wij hebben toen besloten niet mee te werken 

aan de schuldsaneringsregeling.>  

 

Wij hebben gekeken of dit toen terecht was. En of u hiervoor geld krijgt. Dit noemen wij een 

O/GStegemoetkoming.  

 

U hebt geen recht op een O/GS-tegemoetkoming. Dit betekent dat u geen geld krijgt.  

 

Waarom krijgt u geen geld?  

<U moest over $toeslagjaren$ $toeslagsoort$ terugbetalen. U hebt hiervoor een persoonlijke betalingsregeling 

gevraagd.  

Bij een persoonlijke betalingsregeling kunt u ons vragen of u het geld in delen mag terugbetalen. En of wij 

rekening willen houden met uw financiële situatie. Dat heet een persoonlijke betalingsregeling.  

 

In uw situatie is bij uw aanvraag van een persoonlijke betalingsregeling gekeken of er sprake is geweest van 

verwijtbaar handelen of nalaten. Dit betekent dat wij hebben gekeken of u fouten hebt gemaakt in de aanvraag 

van uw $toeslagsoort$. En of het terug te betalen bedrag door uw fouten is ontstaan.  



U hebt in het verleden terecht geen persoonlijke betalingsregeling gekregen, omdat u fouten hebt gemaakt.  

 

We hebben uw situatie ook voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie van Wijzen. Zij hebben ons advies 

gegeven over uw situatie. Dit advies komt overeen met onze beoordeling.  

 

$Toelichting vrij tekstveld: reden/situatie voldoende gemotiveerd beschrijven.$.  

 

U hebt geen recht op een O/GS-tegemoetkoming. Dit betekent dat u geen geld krijgt.>   

 

<U moest over $toeslagjaren$ $toeslagsoort$ terugbetalen. U hebt ons eerder gevraagd om aan een 

schuldsaneringsregeling mee te werken. Of uw schuldhulpverlener heeft dit voor u gedaan. Wij hebben toen 

besloten niet mee te werken aan de schuldsaneringsregeling.  

 

Wij hebben gekeken of er sprake is geweest van verwijtbaar handelen of nalaten. Dit betekent dat wij hebben 

gekeken of u fouten hebt gemaakt in de aanvraag van uw $toeslagsoort$. En of het terug te betalen bedrag aan 

$toeslagsoort$ door uw fouten is ontstaan.  

 

Wij hebben in het verleden uw verzoek om mee te werken aan een schuldsaneringsregeling terecht afgewezen, 

omdat u fouten hebt gemaakt. Daarom hebt u geen recht op een O/GS-tegemoetkoming. Dit betekent dat u geen 

geld krijgt.  

 

We hebben uw situatie ook voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie van Wijzen. Zij hebben ons advies 

gegeven over uw situatie. Wij hebben dit advies overgenomen.  

 

$Toelichting vrij tekstveld: reden/situatie voldoende gemotiveerd beschrijven.$.  

 

U hebt geen recht op een O/GS-tegemoetkoming. Dit betekent dat u geen geld krijgt.>  

 

<U moest over $toeslagjaren$ $toeslagsoort$ terugbetalen. U hebt hiervoor een persoonlijke betalingsregeling 

gevraagd.  

 

Bij een persoonlijke betalingsregeling kunt u ons vragen of u het geld in delen mag terugbetalen. En of wij 

rekening willen houden met uw financiële situatie. Dat heet een persoonlijke betalingsregeling. U hebt ons ook 

gevraagd om mee te werken aan een schuldsaneringsregeling. Of uw schuldhulpverlener heeft dit voor u gedaan. 

Wij hebben toen besloten niet mee te werken aan de schuldsaneringsregeling.  

 

In uw situatie is gekeken of er sprake is geweest van verwijtbaar handelen of nalaten. Dit betekent dat wij hebben 

gekeken of u fouten hebt gemaakt in de aanvraag van uw $toeslagsoort$. En of het terug te betalen bedrag door 

uw fouten is ontstaan.  

 

U hebt in het verleden terecht geen persoonlijke betalingsregeling gekregen. En wij hebben uw verzoek om mee 

te werken aan een schuldsaneringsregeling terecht afgewezen. Dit komt omdat u fouten hebt gemaakt.  

 

We hebben uw situatie ook voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie van Wijzen. Zij hebben ons advies 

gegeven over uw situatie. Wij hebben dit advies overgenomen.  

 

$Toelichting vrij tekstveld: reden/situatie voldoende gemotiveerd beschrijven.$.  

 

U hebt geen recht op een O/GS-tegemoetkoming. Dit betekent dat u geen geld 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-T OGS B.  

• 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.  



  

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 51030  

3501 VB Utrecht  

  

Hebt u vragen?  

Begrijpt u iets niet of hebt u vragen over deze brief? Bel dan uw persoonlijk zaakbehandelaar 

$voornaam+achternaam PZB$ op $telefoonnummer PZB$. $Hij/Zij PZB | Hij | Zij$ is bereikbaar op $invullen 

beschikbare dagen en tijden$.  

  

Optioneel: ^UHT Optioneel email^  

<U kunt ook e-mailen. Mail uw vraag naar $invullen emailadres$.>  

  

  

Met vriendelijke groet,   

  

  

<Handtekening>  

  

Anne Coenen,   

Directeur UHT 

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen  

  

  

Optioneel: ^UHT optioneel extra bijlage^  

 

 


