
Beste meneer/mevrouw <achternaam>

<U hebt een verzoek gedaan voor een herbeoordeling van uw toeslag(en). U hebt zich bij ons gemeld 
omdat u vindt dat uw toeslag in het verleden niet goed is vastgesteld. Of omdat u vindt dat wij fouten 
hebben gemaakt in de beoordeling van uw toeslag.> 

<U hebt zich bij ons gemeld omdat u uw dossier over uw toeslag(en) wilt ontvangen. Wij zullen ook 
de situatie met uw toeslag(en) opnieuw bekijken.>  

<U hebt een verzoek gedaan voor een herbeoordeling van uw toeslag(en). U hebt zich bij ons gemeld 
omdat u vindt dat uw toeslag in het verleden niet goed is vastgesteld. Of omdat u vindt dat wij fouten 
hebben gemaakt in de beoordeling van uw toeslag. U hebt ons ook gevraagd om uw dossier naar u te 
sturen.> 

Hierbij bevestigen wij dat uw melding is geregistreerd. Wij zullen uw situatie zo snel mogelijk 
bekijken. Wij nemen contact met u op zodra we uw verzoek gaan behandelen. Of als we nog extra 
informatie nodig hebben. 

Persoonlijk contact en gemachtigde 
Ik verzoek u bijgaand formulier in te vullen en terug te sturen. Daarmee geeft u aan of u een 
gemachtigde hebt die u ondersteunt bij uw toeslagzaken. Vermeld op het formulier ook uw 
telefoonnummer Zo kunnen wij zo goed mogelijk persoonlijk contact met u houden. Als u een 
gemachtigde hebt, zal Toeslagen met hem/haar contact opnemen over de afhandeling van uw 
melding. 

Tijdelijk stoppen met betalen van uw schuld 
Moet u op dit moment toeslag(en) terugbetalen? Dan gaan wij kijken of u dat moet blijven doen 
zolang wij uw melding nog niet hebben beoordeeld. Binnenkort krijgt u een brief van ons met meer 
informatie hierover.  

Hulp van gemeente 
Hebt u problemen met andere zaken dan toeslagen? 
Bijvoorbeeld werk, gezondheid of wonen? 
Dan kan uw gemeente u misschien helpen 
Ook als u eerder hulp hebt gezocht, denkt uw gemeente graag mee. 

Hulp vragen aan uw gemeente is altijd vrijwillig.  

Hulp van uw gemeente heeft géén gevolgen voor de hulp van de Belastingdienst.  
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Betreft 

Ontvangstbevestiging melding herbeoordeling bij Toeslagen 



U kunt hiervoor zelf contact opnemen met uw gemeente. Of u kunt ons Serviceteam bellen. 

Meer informatie 

Vanuit Nederland 

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 

Vanuit het buitenland 

Bel de BelastingTelefoon: +31 555 385 385 en vraag naar Serviceteam gedupeerden

kinderopvangtoeslag

Maandag tot en met donderdag: van 08.00 tot 18.00 uur

Vrijdag:  van 08.00 tot 17.00 uur

Met vriendelijke groet, 

<Handtekening> 

Ditte Hak,  

Directeur-generaal Toeslagen 



- Vul in of u een gemachtigde hebt die u helpt met uw toeslagen. Deze persoon wordt dan ook

geïnformeerd over de afhandeling van uw melding.

- Hebt u geen gemachtigde? Vul dit formulier dan óók in.

- Vermeld uw telefoonnummer of dat van uw gemachtigde. Zo kunnen we contact opnemen

over de afhandeling van uw melding.

- Onderteken het formulier en stuur het terug naar het antwoordnummer dat bovenaan deze

bladzijde staat. $wel of geen postzegel|Een postzegel is niet nodig.| $

  

Ja, ik heb een gemachtigde. 

Nee, ik heb geen gemachtigde. 

 

Voorletters en achternaam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer (overdag): 

Formulier gemachtigde 

Antwoordnummer 21070, 6400 XJ  Heerlen Pays Bas | 

Postbus 4510,  6401 JA HEERLEN 

<Naam> 

Ons Kenmerk 

F UHT OB ZM/9000 

<Adres> 

<PC> <WOONPLAATS> 

<Land> 

Burgerservicenummer 

$BSN$ 

Geboortedatum 

$geboortedatum$ 

Wat moet u doen? 

Gegevens gemachtigde (alleen invullen als u bij de vorige vraag ‘Ja’ hebt aangekruist)   

Hebt u een gemachtigde? (altijd invullen) 
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Uw handtekening: 

Datum <dd-mm-jjjj>  -        - 

Telefoonnummer waarop u overdag 

bereikbaar bent  

 

Vanuit Nederland 

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 

Vanuit het buitenland 

Bel de BelastingTelefoon: +31 555 385 385 en vraag naar Serviceteam gedupeerden

kinderopvangtoeslag

Maandag tot en met donderdag: van 08.00 tot 18.00 uur

Vrijdag:  van 08.00 tot 17.00 uur

Ondertekening (altijd invullen) 

Meer informatie 
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