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<NAW gegevens aanvrager> 

Onderwerp: We hebben het inkomen waarschijnlijk te hoog geschat. Controleer 
daarom uw gegevens    

  

Beste <schemaregel 1>, 
 
Waarom krijgt u deze brief? 
Op <schemaregel 11> kreeg u van ons een brief met kenmerk INK BT21. In die 
brief staat dat we nieuwe informatie hebben gekregen over <schemaregel 2>. We 
vroegen u daarom een nieuwe schatting van het inkomen over 2021 aan ons door 
te geven. Maar we hebben een fout gemaakt. Onze excuses hiervoor. In deze brief 
leest u wat er fout is gegaan en wat dit voor u betekent.  
 
Wat is er fout gegaan? 
We hebben de gegevens van werkgevers en uitkeringsinstanties niet goed 
verwerkt. Daardoor hebben we het inkomen over 2021 waarschijnlijk te hoog 
geschat. En kreeg u de brief met kenmerk INK BT21, waarin we u vroegen om een 
nieuwe schatting aan ons door te geven. 
 
Wat betekent dit voor u? 
U hebt na de brief een nieuwe schatting van het inkomen over 2021 aan ons 
doorgegeven. Wat dit voor u betekent, ligt aan uw situatie: 
 

- U hebt het inkomen doorgegeven dat in de brief stond 
Dan hebt u een inkomen doorgegeven dat wij verkeerd hebben berekend.  
We vragen u om alsnog het goede inkomen aan ons door te geven. Want u 
weet zelf het beste wat het juiste inkomen is. U leest op de achterkant van 
deze brief hoe u het goede inkomen aan ons doorgeeft. Daar ziet u ook 
welke gegevens wij gebruikten vóór we de brief met kenmerk INK BT21 
naar u stuurden.  
 

- U hebt zelf een nieuwe schatting van het inkomen gemaakt en 
doorgegeven 
Dan hoeft u niets te doen. Wij hebben uw schatting gekregen en 
berekenen daarmee uw toeslag. Hebt u kort geleden het inkomen 
aangepast? Dan krijgt u meestal binnen 5 weken een nieuwe 
voorschotbeschikking. U vindt deze dan in Mijn toeslagen op toeslagen.nl 
en in uw Berichtenbox op MijnOverheid. 
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Hoe wijzigt u het inkomen?  
• Stap 1: Schat uw inkomen voor 2021. Hebt u hier hulp bij nodig? Gebruik 

dan rekenhulp op toeslagen.nl/inkomenberekenen 
• Stap 2: Ga naar Mijn toeslagen via toeslagen.nl en log in met uw DigiD. 
• Stap 3: Klik onder ‘Wijziging doorgeven’ op ‘Inkomen en vermogen’ en 

kies daarna ‘Er wijzigt iets in het inkomen’. 
• Stap 4: Geef het geschatte inkomen over 2021 door. 
• Stap 5: Horen er nog meer mensen bij uw huishouden? Controleer dan 

ook hun inkomen en wijzig het als dat nodig is. 
• Stap 6: Na het doorgeven van de wijziging kunt u in Mijn toeslagen onder 

‘Actuele berekening’ direct zien wat uw nieuwe toeslag wordt. 
• Stap 7: Herhaal alle stappen voor 2022. 

 
 
Voordat u het nieuwe inkomen doorgaf, gebruikten wij deze 
inkomensgegevens: 
 
<schemaregel 3> <schemaregel 4> 
<schemaregel 5> <schemaregel 6> 
<schemaregel 7> <schemaregel 8> 
<schemaregel 9> <schemaregel 10> 

 

 
 

 

 

 
Hebt u nog vragen? 
Bel dan de BelastingTelefoon: <0800 - 0543 | +31 555 385 385>. We 
zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 
uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Coert Kleijwegt 
Directeur Belastingdienst/Toeslagen 


