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Beste <schemaregel 1 =  $meneer/mevrouw achternaam$>, 

 
 

Waarom krijgt u deze brief? 

U hebt zich gemeld voor een herbeoordeling van uw kinderopvangtoeslag. Het kabinet 
heeft op 22 december 2020 besloten om gedupeerde ouders minimaal € 30.000 te 
geven.  
 
Wij zijn blij u te melden dat u een vergoeding krijgt voor wat u in het verleden hebt 
meegemaakt.  
 
Wij zijn van mening dat u in aanmerking komt voor de betaling van € 30.000. Dit is het 
bedrag dat u in ieder geval van ons krijgt voor de situatie met uw kinderopvangtoeslag. 
Dit bedrag mag u ook houden.  
 
Wanneer kunt u dit geld verwachten? 

Dit bedrag staat op $datum bedrag op rekening$ op $kiezen rekeningnummer|uw 
rekeningnummer|het bij ons bekende rekeningnummer|het door u opgegeven 
rekeningnummer$. 
 
<U hebt dit met uw persoonlijk zaakbehandelaar besproken op $datum gesprek pzb$.> 
 
Of 
 
<Wij hebben dit telefonisch met u besproken op $datum gesprek$.> 
 
Hoe gaat het verder met de herbeoordeling van uw situatie? 

Uw persoonlijk zaakbehandelaar neemt nog contact met u op over het vervolg van de 
herbeoordeling van uw situatie met de kinderopvangtoeslag. 
 
Of 
 
Wij nemen nog contact met u op over het vervolg van de herbeoordeling van uw situatie 
met de kinderopvangtoeslag. 
Of 
 
Wij hebben uw situatie nog niet helemaal beoordeeld. Dat gaan wij nog doen. Hebt u dan 
recht op meer dan € 30.000? Dan krijgt u nog een aanvulling op het bedrag dat u al van 
ons hebt ontvangen. Wij nemen hierover nog contact met u op. 

Postbus 4510, 6401 JA  HEERLEN 

 

<NAW gegevens aanvrager> 

Betreft: U krijgt 30.000 euro van ons 
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Of: 
 
U hebt aangegeven dat uw situatie niet verder beoordeeld hoeft te worden. Wij bevestigen de 
afspraak in deze brief. 
 
Wij gaan uw situatie niet verder beoordelen. We kunnen ons voorstellen dat dit een belangrijke 
beslissing voor u is. Daarom zetten we nog even op een rijtje wat de gevolgen zijn:  

 U krijgt niet meer geld dan deze € 30.000. 

 U krijgt geen informatie meer van ons over uw situatie met de kinderopvangtoeslag. 

 U kunt geen hogere schadevergoeding krijgen via de Commissie Werkelijke Schade. 
Dat kan alleen als uw situatie verder is beoordeeld. 

Wilt u dat wij uw situatie toch verder beoordelen? 

Bel dan met het Serviceteam: 0800 - 2 358 358. U vindt de openingstijden onderaan deze 
brief. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom kunnen wij ons voorstellen dat u hier nog over 
wilt nadenken. U hebt hiervoor tot en met 31 december 2023. 

Bezwaar maken 

Bent u het niet eens met deze beschikking? 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-B DMB2; 

 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 21460 
6400 SN Heerlen 
 
Hebt u vragen? 

Begrijpt u iets niet of hebt u vragen hierover? Bel dan het Serviceteam: 
 
Begrijpt u iets niet of hebt u vragen hierover? Bel dan uw persoonlijk zaakbehandelaar 
$voornaam+achternaam$ op $telefoonnummer PZB$. $Hij of zij|Hij|Zij$ is bereikbaar op 
$invullen beschikbare dagen en tijden$. 
 
Of 
 
Begrijpt u iets niet of hebt u vragen hierover?  
 

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. 

 
   

  

 
Of kijk op de website: 
Toeslagen.nl/herstel 
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Of 

Begrijpt u iets niet of hebt u vragen hierover?  
Bel de BelastingTelefoon: +31 555 385 385 en vraag naar Serviceteam gedupeerden 
kinderopvangtoeslag. 

Maandag tot en met donderdag: van 08.00 tot 20.00 uur. 

Vrijdag: van 08.00 tot 17.00 uur. 

  

 
Of kijk op de website: 
Toeslagen.nl/herstel 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
<Handtekening> 

 
 

Anne Coenen 
Directeur UHT  

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen 

 


