
 
Beste $aanhef$, 
 
Op 16 november 2019 hebt u een brief van ons gekregen met kenmerk T-C DR CAF-11. In die brief 
hebben wij u geïnformeerd over het advies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen om de 
CAF 11-ouders te compenseren. Dat advies is overgenomen. In deze brief leggen wij uit welk deel 
van de compensatie u direct krijgt en wat mogelijk later volgt. Maar voordat ik dat doe wil ik u mijn 
excuses aanbieden voor de manier waarop Belastingdienst/Toeslagen u heeft behandeld in deze 
zaak. 

 
Voorlopige compensatie 
Omdat u al te lang in onzekerheid zit, willen wij u zo snel mogelijk compenseren. Maar voor 
sommige onderdelen hebben we meer informatie van u nodig. Daarom hebben wij alvast een 
voorlopige berekening gemaakt van het deel dat we nu al weten. En krijgt u nu alvast 
$totaal_bedrag$. Dit bedrag wordt rond 20 december 2019 op het bij ons bekende rekeningnummer 
gestort. Dit rekeningnummer kunt u vinden op Mijn toeslagen via toeslagen.nl, onder het tabblad 
‘Mijn huishouden’. Wilt u dat wij het bedrag overmaken op een ander rekeningnummer? Bel ons dan 
zo snel mogelijk op $telefoonnummer$. 
 
De compensatie 
De compensatieregeling bestaat uit meerdere onderdelen. Vooralsnog ontvangt u compensatie 
voor:   

a. Het totale bedrag aan kinderopvangtoeslag dat als gevolg van het onderzoek over de jaren 
2012, 2013 en/of 2014 is gecorrigeerd. 

b. € 500 voor ieder half jaar vanaf het moment van de eerste verlaging tot het moment van het 
volledige herstel. Compensatie voor onderdeel b mag niet hoger zijn dan het bedrag van de 
compensatie van onderdeel a. Stel u krijgt een compensatie van € 2.000 voor onderdeel a, 
dan krijgt u voor onderdeel b maximaal 4 x € 5001.  

c. 25% van het compensatiebedrag van onderdeel a ter compensatie van materiële schade. 
Stel: u krijgt € 10.000 voor onderdeel a, dan krijgt u aanvullend € 2.500 voor onderdeel c.  

d. De invorderingskosten die u eventueel al betaald hebt naar aanleiding van de 
teruggevorderde kinderopvangtoeslag. 

e. Het bedrag wordt verminderd met de kinderopvangtoeslagschuld voor één of meer van de 
jaren 2012 t/m 2014 die nog open staat en met het bedrag dat u eventueel al eerder kreeg 
omdat u (deels) in het gelijk bent gesteld in bijvoorbeeld bezwaar of beroep. De 
kinderopvangtoeslagschuld vervalt daarmee. 

f. Het uit te betalen bedrag maakt geen onderdeel uit van het inkomen in box 1 
(inkomstenbelasting), maar wel van het vermogen in box 3. Omdat u over het totaal van a 
t/m e nu mogelijk belasting in box 3 moet betalen en dit mogelijk ook leidt tot een verlaging 
van uw toeslagen in 2020, krijgt u een aanvullende compensatie van 1%. 

 
De berekening vindt u in de bijlage.  

                                                        
1 Bij de voorlopige berekening wordt uitgegaan van 31 december 2019. De definitieve compensatiebeschikking bepaalt 
wat daadwerkelijk als moment van herstel wordt aangemerkt. Als blijkt dat u met deze vooraankondiging te weinig hebt 
ontvangen, stellen we dit in de definitieve compensatiebeschikking naar boven bij. 
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Betreft 
Vooraankondiging compensatie CAF 11  



Nog niet alles is in deze berekening meegenomen. Dat komt omdat wij hiervoor meer informatie 
nodig hebben. Daarover leest u hieronder meer. De definitieve compensatie stellen we op een later 
tijdstip vast. Dit is in geen geval lager dan het bedrag dat u rond 20 december ontvangt. U kunt er 
dus van uitgaan dat wat rond 20 december aan u wordt uitbetaald niet wordt verlaagd. 
 
Definitieve vaststelling compensatie  
Het volgende onderdeel van de compensatieregeling wordt bij de definitieve 
compensatiebeschikking meegenomen:  

g. Beroepsmatige juridische bijstand die u hebt gehad. Bijvoorbeeld bij het indienen van een 
bezwaar- of (hoger)beroepschrift. U krijgt dit als u hiervoor nog niet eerder, of een lagere 
vergoeding hebt gekregen dan waar de compensatieregeling in voorziet. Als u 
beroepsmatig juridische bijstand hebt gehad, dan hebben wij nog aanvullende informatie 
van u nodig. We vragen u dan contact met ons op te nemen2. 

 
Als we uw eventuele reactie op deze vooraankondiging hebben meegenomen en alle onderdelen 
van uw compensatie compleet zijn, krijgt u van ons de definitieve compensatiebeschikking.  

 
Aanvullende compensatie op verzoek 
Naast de onderdelen a t/m g komt u mogelijk nog in aanmerking voor aanvullende compensatie. Dit 
geldt in de volgende situaties: 

• Wanneer er sprake is van dwanginvordering, die heeft geleid tot gedwongen verkoop van 
bezittingen. 

• Wanneer als gevolg van het bedrag dat we in december aan u uitbetalen, uw vermogen op 
1 januari 2020 zodanig hoog is, dat het recht op uw toeslag(en) over 2020 vervalt. Op 
toeslagen.nl kunt u de vermogensgrenzen per toeslag terugvinden. 

In beide gevallen kunt u een verzoek indienen voor aanvullende compensatie. U kunt ons hiervoor 
bellen, dan bekijken we samen met u wat uw situatie is. 
 
Klopt er iets niet of hebt u aanvullingen? 
Dan vragen wij u om vóór 28 januari 2020 te reageren. Dan kunnen we uw reactie nog meenemen 
bij het vaststellen van de definitieve compensatiebeschikking.  
 
Let op, dit is een vooraankondiging. U kunt hier geen bezwaar tegen maken. Dit kan wel tegen de 
definitieve compensatiebeschikking die u begin 2020 ontvangt. 
 
Hebt u nog vragen of wilt u reageren? Of wilt u een persoonlijk gesprek? 
Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer $telefoonnummer$, bereikbaar op maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Wilt u uw situatie in een persoonlijk gesprek bespreken? Dan kunt u 
ons ook bellen om een afspraak te maken.  
 
 

 
 

Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Agaath Cleyndert 
Directeur Belastingdienst/Toeslagen 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Voor de berekening van deze compensatie wordt aangesloten bij het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht. 
Hierbij wordt een wegingsfactor van 2 (gewicht van de zaak: zeer zwaar) toegepast en wordt aangenomen dat er geen 
sprake is van samenhangende zaken.  



 
Berekening compensatieregeling  
Naam:  $Naam$ 
BSN:  $BSN$  

 
 
Niet van toepassing (nvt): 
Staat er nvt in de berekening? Dit betekent dat voor dat toeslagjaar: 
1. er géén sprake was van kinderopvangtoeslag óf 
2. u zelf de kinderopvangtoeslag heeft gestopt óf 
3. de kinderopvangtoeslag niet is verlaagd door Belastingdienst/Toeslagen in het kader van CAF. 
 
Klopt er iets niet of hebt u aanvullingen? 
Dan vragen wij u om vóór 28 januari 2020 te reageren. Dan kunnen we uw reactie nog meenemen 
bij het vaststellen van de definitieve compensatie. U kunt alleen bezwaar maken tegen de definitieve 
compensatiebeschikking die u begin 2020 ontvangt. 
 

 

  2012 2013 2014 Totaal 
 Aanvraag vóór CAF $I5$ $I6$ $I7$ $I totaal$ 
 Verlaagd als gevolg van CAF naar $J5$ $J6$ $J7$ $J totaal$ 
(a) Compensatiebedrag (a) $K5$ $K6$ $K7$ $K totaal$ 
   
(c) Vergoeding materiële schade 25% van 

(a) 
$Q5$ $Q6$ $Q7$ $Q totaal$ 

      
(d) Rente en kosten (d) $R5$ $R6$ $R7$ $R totaal$ 
  
(e1) Vermindering wegens eerdere bijstelling $T5$ $T6$ $T7$ $T totaal$ 
(e2) Vermindering wegens niet ingevorderde 

KOT 
$X5$ $X6$ $X7$ $X totaal$ 

  
(b) Aantal maanden voor vergoeding 

immateriële schade (b) 
$N8$ 
maanden 

(b) Vergoeding immateriële schade (b) $P9$ 
  
(x) Subsaldo   $X$ 
(f) Aanvullende compensatie 1% (f)  $Z9$ 
  
 Totaal $AA9$ 
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