Kantoor Utrecht

Telefoon $telefoonnummer PZB$


Postbus 4510, 6401 JA HEERLEN

<Naam>
<Adres>
<PC> <Woonplaats>
<Land>

Datum
$datum_dagtekening$
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Uw kenmerk
<BSN>
Kenmerk
UHT-VHR

Betreft
Vooraankondiging compensatie 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 over $toeslagjaar of toeslagjaren$.
Bij de beoordeling van uw situatie over $kiezen toeslagjaar of toeslagjaren|het toeslagjaar|de
toeslagjaren$ $toeslagjaar of toeslagjaren$ hebben wij de regels erg streng toegepast. En daardoor
moest u geld aan ons terugbetalen. Daarom krijgt u geld van ons of hebt u dit al gekregen. Uw
persoonlijk zaakbehandelaar $voor+achternaam PZB$ heeft dit met u besproken op $datum gesprek
PZB$.
Hoeveel geld krijgt u van ons?
Situatie 1 (keuze): ouder heeft nog geen bedrag van ontvangen EN krijgt naast 30.000 euro een
aanvullende compensatie
<U krijgt $uitbetalen compensatiebedrag alleen cijfers$ van ons.
U leest hoe we het bedrag hebben berekend in de bijlage ‘Berekening vooraankondiging
compensatiebedrag kinderopvangtoeslag’ bij deze brief. Uitleg over de berekening vindt u in de bjilage
‘Uitleg berekening voorlopig compensatiebedrag kinderopvangtoeslag’.
€ $uitbetalen compensatiebedrag (alleen cijfers)$ staat voor $uiterste datum betaling$ $kiezen
rekeningnummer|op uw rekeningnummer|op het bij ons bekende rekeningnummer|op het door u
opgegeven rekeningnummer$.Het geld dat u nu krijgt, hoeft u nooit terug te betalen.
Het bedrag dat u van ons krijgt, is minimaal 30.000 euro. In december 2020 besloot het kabinet om alle
gedupeerde ouders minimaal dit bedrag te geven. Dit is een bedrag voor herstel van uw situatie waar u
in ieder geval recht op hebt. Uw totale compensatiebedrag is hoger dan € 30.000. Wij betalen het totale
bedrag aan u uit. Dit bedrag hoeft u nooit terug te betalen.
Compensatiebedrag: $voorlopig compensatiebedrag$

Minimaal bedrag dat u van ons krijgt: € 30.000
Voor $datum uitbetalen compensatiebedrag$ krijgt u van ons: $uitbetalen compensatiebedrag
(alleen cijfers)$>
Situatie 2 (keuze): ouder heeft wel/niet eerder een eerste betaling ontvangen EN krijgt nog een
aanvullend bedrag aan compensatie EN krijgt minimaal 30.000 euro
<U krijgt $uitbetalen compensatiebedrag$ van ons.
U leest hoe we het bedrag hebben berekend in de bijlage ‘Berekening vooraankondiging
compensatiebedrag kinderopvangtoeslag’ bij deze brief. Uitleg over de berekening vindt u in de bjilage
‘Uitleg berekening voorlopig compensatiebedrag kinderopvangtoeslag’.
$uitbetalen compensatiebedrag (alleen cijfers)$ staat voor $uiterste datum betaling$ op uw rekening.
$kiezen rekeningnummer|op uw rekeningnummer|op het bij ons bekende rekeningnummer|op het door u
opgegeven rekeningnummer$.
Het geld dat u nu krijgt, hoeft u nooit terug te betalen.
Het bedrag dat u van ons krijgt, is minimaal 30.000 euro. In december 2020 besloot het kabinet om alle
gedupeerde ouders minimaal dit bedrag te geven. Dit is een bedrag voor herstel van uw situatie waar u
in ieder geval recht op hebt. Uw totale compensatiebedrag is hoger dan € 30.000. Wij betalen het totale
bedrag aan u uit. Dit bedrag hoeft u nooit terug te betalen.
Voorlopig compensatiebedrag: $voorlopig compensatiebedrag (alleen cijfers)$
Minimaal bedrag dat u van ons krijgt: € 30.000
Voor $datum uitbetalen compensatiebedrag$ krijgt u van ons: $uitbetalen compensatiebedrag$>
Situatie 3 (keuze): ouder heeft wel/niet eerder een eerste betaling ontvangen EN krijgt nog een
aanvullend bedrag aan compensatie MAAR heeft al minimaal 30.000 euro gekregen
<U krijgt $uitbetalen compensatiebedrag (alleen cijfers)$ van ons.
U leest hoe we het bedrag hebben berekend in de bijlage ‘Berekening vooraankondiging
compensatiebedrag kinderopvangtoeslag’ bij deze brief. Uitleg over de berekening vindt u in de bjilage
‘Uitleg berekening voorlopig compensatiebedrag kinderopvangtoeslag’.
$uitbetalen compensatiebedrag (alleen cijfers)$ staat voor $uiterste datum betaling$ op uw rekening.
$kiezen rekeningnummer|op uw rekeningnummer|op het bij ons bekende rekeningnummer|op het door u
opgegeven rekeningnummer$.
Het geld dat u nu krijgt, hoeft u nooit terug te betalen.
Het bedrag dat u van ons krijgt, is minimaal € 30.000. In december 2020 besloot het kabinet om alle
gedupeerde ouders minimaal dit bedrag te geven. Dit is een bedrag voor herstel van uw situatie waar u
in ieder geval recht op hebt. Uw totale compensatiebedrag is hoger dan € 30.000 . Wij betalen het totale
bedrag aan u uit. Dit bedrag hoeft u nooit terug te betalen.
Voorlopig compensatiebedrag: € $voorlopig compensatiebedrag (alleen cijfers)$
AF: Eerste betaling: € $Eerste betaling totaal (alleen cijfers)$
Minimaal bedrag dat u van ons krijgt: € 30.000
Voor $datum uitbetalen compensatiebedrag$ krijgt u van ons: € $uitbetalen compensatiebedrag
(alleen cijfers)$
Voorlopig compensatiebedrag: $voorlopig compensatiebedrag (alleen cijfers)$
<AF: Eerste betaling: $Eerste betaling totaal$>
Minimaal bedrag dat u van ons krijgt: € 30.000 Voor $datum uitbetalen compensatiebedrag$ krijgt u
van ons: $uitbetalen compensatiebedrag (alleen cijfers) $>
Situatie 4 ouder heeft wel/niet eerder een eerste betaling ontvangen en krijgt GEEN aanvullend bed rag
aan compensatie WANT heeft al minimaal 30.000 euro gekregen (totaal minder dan 30k).
U krijgt € $uitbetalen compensatiebedrag (alleen cijfers)$ van ons.
U leest hoe we het bedrag hebben berekend in de bijlage 'Berekening vooraankondiging

compensatiebedrag kinderopvangtoeslag' bij deze brief. Uitleg over de berekening vindt u in de bijlage
'Uitleg berekening voorlopig compensatiebedrag kinderopvangtoeslag'.
€ $uitbetalen compensatiebedrag (alleen cijfers)$ staat voor $uiterste datum betaling$ $kiezen
rekeningnummer|op uw rekeningnummer|op het bij ons bekende rekeningnummer|op het door u
opgegeven rekeningnummer$.
Het geld dat u nu krijgt, hoeft u nooit terug te betalen.
Op datum $datum beschikking UHT-DMB2$ hebt u een brief gekregen en hebt u van ons een minimaal
bedrag van € 30.000 gekregen. Ook dit bedrag hoeft u nooit terug te betalen.
U hebt al € 30.000 gekregen. Maar u hebt recht op meer geld vanwege herstel van uw situatie. Het extra
bedrag betalen wij aan u uit. Dit bedrag hoeft u nooit terug te betalen.
Voorlopig compensatiebedrag: € $voorlopig compensatiebedrag (alleen cijfers)$
AF: Minimaal bedrag dat u al van ons hebt gekregen: € 30.000
Voor $datum uitbetalen compensatiebedrag$ krijgt u van ons: € $uitbetalen compensatiebedrag
(alleen cijfers)$
situatie 5
U krijgt € $uitbetalen compensatiebedrag (alleen cijfers)$ van ons.
U leest hoe we het bedrag hebben berekend in de bijlage 'Berekening vooraankondiging
compensatiebedrag kinderopvangtoeslag' bij deze brief. Uitleg over de berekening vindt u in de bijlage
'Uitleg berekening voorlopig compensatiebedrag kinderopvangtoeslag'.
€ $uitbetalen compensatiebedrag (alleen cijfers)$ staat voor $uiterste datum betaling$ $kiezen
rekeningnummer|op uw rekeningnummer|op het bij ons bekende rekeningnumme r|op het door u
opgegeven rekeningnummer$.
Het geld dat u nu krijgt, hoeft u nooit terug te betalen.
Op datum $datum beschikking UHT-DMB2$ hebt u een brief gekregen en hebt u van ons een minimaal
bedrag van € 30.000 gekregen. Ook dit bedrag hoeft u nooit terug te betalen.
U hebt al € 30.000 gekregen. Maar u hebt recht op meer geld vanwege herstel van uw situatie. Het extra
bedrag betalen wij aan u uit. Dit bedrag hoeft u nooit terug te betalen.
Voorlopig compensatiebedrag: € $voorlopig compensatiebedrag (alleen cijfers)$
AF: Eerste betaling: € $Eerste betaling totaal (alleen cijfers)$
AF: Minimaal bedrag dat u al van ons hebt gekregen: € 30.000
Voor $datum uitbetalen compensatiebedrag$ krijgt u van ons: € $uitbetalen compensatiebedrag
(alleen cijfers)$
situatie 6
Op datum $datum beschikking UHT-DMB2$ hebt u een brief gekregen en hebt u van ons een bedrag van
€ 30.000 gekregen. Dit bedrag hoeft u nooit terug te betalen.
Omdat de berekening van het voorlopige compensatiebedrag lager is dan het bedrag dat u al hebt
gekregen, krijgt u geen extra bedrag van ons.
Wij berekenen voor u het totale compensatiebedrag dat u van ons krijgt. Het bedrag van € 30.000 dat u
al hebt gekregen, trekken wij af van het totaalbedrag. Uw totaalbedrag aan compensatie of vergoed ing is
lager dan € 30.000. Daarom krijgt u geen extra bedrag uitbetaald. Uw persoonlijk zaakbehandelaar
$voor+achternaam PZB$ heeft dit met u besproken.
Voorlopig compensatiebedrag: € $voorlopig compensatiebedrag (alleen cijfers)$
AF: Minimaal bedrag dat u al van ons hebt gekregen: € 30.000
U krijgt geen extra bedrag uitbetaald.
situatie 7
Op datum $datum beschikking UHT-DMB2$ hebt u een brief gekregen en hebt u van ons een bedrag van
€ 30.000 gekregen. Dit bedrag hoeft u nooit terug te betalen.
Omdat de berekening van het voorlopige compensatiebedrag lager is dan het bedrag dat u al hebt
gekregen, krijgt u geen extra bedrag van ons.

Wij berekenen voor u het totale compensatiebedrag dat u van ons krijgt. Het bedrag van € 30.000 dat u
al hebt gekregen, trekken wij af van het totaalbedrag. Uw totaalbedrag aan compensatie of vergoeding is
lager dan € 30.000. Daarom krijgt u geen extra bedrag uitbetaald. Uw persoonlijk zaakbehandelaar
$voor+achternaam PZB$ heeft dit met u besproken.
Voorlopig compensatiebedrag: € $voorlopig compensatiebedrag (alleen cijfers)$
AF: Eerste betaling: € $Eerste betaling totaal (alleen cijfers)$
AF: Minimaal bedrag dat u al van ons hebt gekregen: € 30.000
U krijgt geen extra bedrag uitbetaald.
Waarom krijgt u geld van ons?
Wij hebben opnieuw gekeken naar uw kinderopvangtoeslag over $toeslagjaren$. We waren erg streng
bij het uitvoeren van de regels van de kinderopvangtoeslag. De regels zijn veranderd.
<U hebt in $maanden geen eigen bijdrage betaald$ de eigen bijdrage voor de kin deropvang niet betaald.
U moest om die reden alle toeslag over $toeslagjaar$ terugbetalen.
$Vat situatie/beoordeling ouder kort samen.$.>
of
<U kon over $toeslagjaar$ niet laten zien dat u het hele bedrag voor de kinderopvang had betaald. U
moest om die reden alle toeslag over $toeslagjaar$ terugbetalen.
$Vat situatie/beoordeling ouder kort samen.$ >
of
<U hebt over $toeslagjaar$ bewijsstukken opgestuurd. Wij vonden dat deze bewijsstukken niet helemaal
klopten. U moest om die reden alle toeslag over $toeslagjaar$ terugbetalen.
$Vat situatie/beoordeling ouder kort samen.$>
of
<In $toeslagjaar$ heeft iemand anders uw gegevens misbruikt voor het aanvragen van
kinderopvangtoeslag. U moest alle toeslag aan ons terugbetalen.
$Vat situatie/beoordeling ouder kort samen$..>
of
<$Bijzondere omstandigheden noemen en vat situatie/beoordeling ouder kort samen$. Om die reden
moest u toeslag terugbetalen.>
Wij zijn ook in uw situatie erg streng geweest bij het uitvoeren van de regels van de
kinderopvangtoeslag. Daarom hebt u recht op compensatie. Met het bedrag van $definitieve
compensatiebedrag$ hopen wij de schade die u hebt gehad goed te maken.
Hoe gaat het verder?
Het bedrag in deze brief is een voorlopige compensatie. U krijgt over 6 weken een definitieve
compensatieberekening. Dat bedrag is nooit lager dan het voorlopige bedrag dat in deze voorlopige
berekening staat.
Klopt het bedrag volgens u niet? Bel dan binnen 6 weken na de datum van deze brief met uw persoonlijk
zaakbehandelaar. $Hij/zij PZB$Hij|Zij$ helpt u om door te geven wat er niet klopt. U hebt dus 6 weken de
tijd om te reageren.
Klopt het bedrag wel? Dan hoeft u niets te doen.
Keuze indien ouder nog niet eerder 30.000 heeft ontvangen
<U krijgt ook 6 weken na de datum van deze brief een aparte brief voor het minimale bedrag van 30.000
euro. Dit is een beschikking.>
Of
Geen tekst
Hebt u meer schade?
We hebben een vergoeding berekend voor de schade die u hebt gehad. Hebt u toch meer schade? U
kunt deze schade alsnog bij de onafhankelijke Commissie Werkelijke Schade aangeven. Dit kan zodra u
uw definitieve compensatiebeschikking hebt ontvangen. Uw persoonlijk zaakbehandelaar kan u wel
alvast hierbij helpen. Of kijk op toeslagen.nl/cws

Hebt u vragen?
Begrijpt u iets niet of hebt u vragen hierover? <Bijvoorbeeld over de bedragen? Hebben wij bijvoorbeeld
de toeslag die u moest terugbetalen verkeerd berekend? Of over het verschil tussen compensatie en
werkelijke schade?>
Bel dan uw persoonlijk zaakbehandelaar $voornaam+achternaam$ op $telefoonnummer PZB$. $Hij/zij
PZB|Hij|Zij$ 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

Bijlagen:
-Berekening vooraankondiging compensatiebedrag kinderopvangtoeslag
-Uitleg berekening vooraankondiging compensatiebedrag kinderopvangtoeslag
<- Advies van de Commissie van Wijzen over uw situatie>

Berekening definitief compensatiebedrag kinderopvangtoeslag

Naam: [Naam]
BSN: [BSN]

<toeslagjaar> <toeslagjaar> <toeslagjaar> Totaal
a
b

Uw kinderopvangtoeslag voor de individuele
beoordeling
AF: Uw kinderopvangtoeslag na de
individuele beoordeling

-

c

Bedrag dat u eerder moest terugbetalen of
niet hebt gekregen

d

AF: Verschil met laatst vastgestelde
beschikking kinderopvangtoeslag

-

e

AF: Niet terugbetaalde/verrekende
kinderopvangtoeslag

-

f

BIJ: Vergoeding materiële schade (25% van
c)

+

g

BIJ: Door u betaalde rente en kosten

+

h

Totaal Boetebeschikkingen

I
j

BIJ: Betaald/verrekend bedrag op de
boetebeschikking
BIJ: Vergoeding materiele schade boete
(25% van h)

k

BIJ: Vergoeding juridische hulp

+

l

BIJ: Vergoeding immateriële schade

+

m

BIJ: Rentevergoeding over gemiste
kinderopvangtoeslag

+

n

BIJ: Aanvullende vergoeding (1% van
subtotaal)

Subtotaal
+
TOTAAL COMPENSATIE
<o>

<AF: Eerdere betaling(en)>

(Weglaten indien niet van toepassing)

<p>

<BIJ: Aanvulling Catshuisregeling>

(Weglaten indien niet van toepassing)

Uitleg berekening definitief compensatiebedrag kinderopvangtoeslag

Het compensatiebedrag bestaat uit meer delen.
a

Uw kinderopvangtoeslag voor de individuele beoordeling
Dit bedrag is de hoogte van uw kinderopvangtoeslag voor de start van de beoordeling van uw
kinderopvangtoeslag.

b

Uw kinderopvangtoeslag na de individuele beoordeling
Dit bedrag is de hoogte van uw kinderopvangtoeslag na afloop van de beoordeling van uw
kinderopvangtoeslag.

c

Bedrag dat u eerder moest terugbetalen of niet hebt gekregen
Dit bedrag is de kinderopvangtoeslag die u onterecht moest terugbetalen.
Of het is het bedrag dat u niet hebt gekregen door de start van de beoordeling van uw
kinderopvangtoeslag.

d

Af: Verschil met laatst vastgestelde beschikking kinderopvangtoeslag:
Dit bedrag is het verschil tussen het bedrag bij punt b en de laatst vastgestelde beschikking
kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als uw kinderopvangtoeslag nog is aangepast na de
beoordeling of na bezwaar/beroep. Omdat hierdoor het bedrag van uw kinderopvangtoeslag hoger
is geworden (hoger dan het bedrag bij punt b), gaat het van het bedrag bij punt c af. Dit bedrag is
nooit hoger dan het bedrag bij punt a.

e

Af: Niet terugbetaalde/verrekende kinderopvangtoeslag
U moest in het verleden kinderopvangtoeslag terugbetalen (terugvordering). Dat hoeft niet meer,
want dit was niet terecht. Omdat u dit bedrag nog niet betaald hebt, gaat dit van het bedrag bij c
af.

f

Bij: Vergoeding materiële schade (25% van c)
Dit bedrag is altijd 25% van het bedrag bij punt c. Het is een vergoeding voor directe financiële
schade die u misschien hebt gehad. Bijvoorbeeld omdat u een oppas hebt betaald nadat de
kinderopvangtoeslag is gestopt. Of bijvoorbeeld omdat uw inkomen lager werd omdat u minder
kon werken.

g

Bij: Door u betaalde rente en kosten
Dit bedrag zijn rente en kosten die u betaald hebt. Bijvoorbeeld rente omdat u in termijnen
betaalde of aanmaningskosten. Dit bedrag krijgt u terug.

h

Totaal boetes (beschikkingen)
Het totaal van de boetes die u moest betalen voor de kinderopvangtoeslag. Het gaat hier om
bestuurlijke boetes over toeslagjaren die we nu compenseren.

i

Bij: Betaald/verrekend bedrag op de boetebeschikking
U hebt een boete voor een deel of helemaal betaald. Of we hebben de boete van geld dat u van
ons kreeg afgehaald. Bijvoorbeeld van een toeslag. Dit noemen we verrekenen. U krijgt dit bedrag
terug.

j

Bij: Vergoeding materiele schade boete (25% van h)
Dit bedrag is altijd 25% van het bedrag bij punt h. Het is een vergoeding voor directe
financiele schade die u misschien hebt gehad.

k

Bij: Vergoeding juridische hulp
Dit bedrag is een vaste vergoeding voor de kosten die u hebt gemaakt voor uw advocaat of

andere juridische hulp.

l

Bij: Vergoeding immateriële schade
Dit bedrag is een vergoeding voor immateriële schade. Dit is bijvoorbeeld schade door stress en
emoties. En door het lange wachten. Dit is een vaste vergoeding van € 500,- per half jaar.
De periode waarover u deze vergoeding ontvangt begint op de datum van de eerste onterechte
vermindering of stopzetting van uw kinderopvangtoeslag. De periode eindigt op de datum van de
definitieve beschikking. In uw geval loopt de periode van <begindatum> tot <einddatum>.
Dit bedrag is nooit hoger dan het bedrag bij punt c.
of

I

Bij: Vergoeding immateriële schade
Dit bedrag is een vergoeding voor immateriële schade. Dit is bijjvoorbeeld schade door stress en
emoties. En door het lange wachten. Dit is een vaste vergoeding van € 500 per half jaar. D e
periode waarover u deze vergoeding ontvangt, begint op de datum van de eerste onterechte
vermindering of stopzetting van uw kinderopvangtoeslag. De periode eindigt op de datum van de
definitieve beschikking. In uw geval loopt de periode van $begindatum periode vergoeding$ tot
$einddatum periode vergoeding$.
Dit bedrag is nooit hoger dan het bedrag bij punt c.
U krijgt ook voor $kiezen ander jaar of andere jaren | een ander toeslagjaar | andere
toeslagjaren$ geld van ons. Omdat wij de regels voor kinderopvangtoeslag erg streng
hebben toegepast. U moest daarom terugbetalen. Hierover ontvangt u een aparte brief met
kenmerk UHT-$kiezen UHT VC of UHT VC I$. U krijgt maar 1 keer een vergoeding voor
immateriële schade. Dit verwerken wij 1 keer in 1 van uw berekeningen.

m

Bij: Rentevergoeding voor gemiste kinderopvangtoeslag
Dit bedrag is rente over het bedrag aan kinderopvangtoeslag dat u niet hebt gekregen door
onze fout.
Als u een deel van de rente al eerder hebt gekregen, dan krijgt u die niet nog e en keer.
Bijvoorbeeld als uw toeslag eerder al is aangepast, zie punt d. De rente wordt berekend
vanaf 1 juli na afloop van het toeslagjaar over het bedrag bij punt c.

n

Bij: Aanvullende vergoeding (1% van subtotaal)
Dit bedrag is een vaste vergoeding van 1% over het hele bedrag. Door het compensatiebedrag dat
u krijgt kan uw vermogen in <huidigjaar+1> boven een bepaalde grens uitkomen. Misschien moet
u daarom meer belasting betalen. Daarom krijgt u deze vergoeding. Voor de berekening van uw
toeslagen kunt u daar een uitzondering voor aanvragen.

Optioneel:
1 eerdere betaling Voorschot

<o

1 eerdere betaling CHR
2 eerdere betalingen Voorschot én CHR
AF: Eerdere betaling
Dit bedrag hebt u eerder gekregen. U hebt hier op $datum brief eerste betaling$ een brief over
ontvangen. Dit bedrag gaat van het bedrag bij ‘subtotaal’ af. >

<o

AF: Eerdere betaling
Dit bedrag hebt u eerder gekregen. U hebt hier op $datum beschikking CHR$ een beschikking
over ontvangen. Dit bedrag gaat van het bedrag bij ‘subtotaal’ af. >

<o

AF: Eerdere betalingen
Deze bedragen hebt u eerder gekregen. U hebt hier op $datum brief eerste betaling$ een brief
over ontvangen. En u hebt hier op $datum beschikking CHR$ een beschikking over ontvangen.
Het totaal van deze 2 bedragen gaat van het bedrag bij ‘subtotaal’ af. >

<p

BIJ: Aanvulling Catshuisregeling
U hebt recht op minimaal € 30.000. Deze regeling heet ‘Catshuisregeling’. Uw totale compensatie
is minder dan € 30.000. Daarom vullen wij de compensatie aan tot dit bedrag.

