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<NAW gegevens aanvrager> 

Onderwerp: U moet uw kinderopvangtoeslag over 2020 terugbetalen 
 

Beste <schemaregel 1: meneer, mevrouw of voorletters + Achternaam>, 
 
Waarom krijgt u deze brief? 
Op <schemaregel 2: datum TGK> stuurden we u een brief met kenmerk 
<schemaregel 3: kenmerk TGK>. Daarin vroegen we u om een formulier in te 
vullen. En om dat formulier samen met de jaaropgave van uw kinderopvang over 
2020 naar ons op te sturen. Deze informatie hebben we nodig om uw 
kinderopvangtoeslag definitief te berekenen. 
 
Helaas hebben we uw reactie niet ontvangen. Ook niet nadat we u op 
<schemaregel 4: datum TGK-herinnering> een herinnering stuurden met kenmerk 
<schemaregel 5: kenmerk TGK-herinnering>. In deze brief leest u wat dit voor u 
betekent. 
 
Wat betekent dit voor u? 
We kunnen zonder de jaaropgave niet beoordelen of u recht had op 
kinderopvangtoeslag over 2020. Daarom passen we de opvanguren voor dat jaar 
aan naar 0 uur. Dit betekent dat u de toeslag moet terugbetalen die u over 2020 
hebt gekregen. We begrijpen dat dit vervelend nieuws voor u is. 
 
Wat kunt u verder van ons verwachten? 
U krijgt van ons een definitieve berekening van uw kinderopvangtoeslag over 
2020. Meestal binnen een paar weken na deze brief. U vindt de berekening straks 
op 3 plekken: 

- in Mijn toeslagen op toeslagen.nl 
- in de Berichtenbox op MijnOverheid via mijn.overheid.nl 
- in uw brievenbus: we sturen de berekening ook met de post 

 
Ongeveer 1 week na de definitieve berekening krijgt u bericht van ons waarin 
staat hoeveel u moet terugbetalen. In dat bericht staat ook hoe u dat per maand 
kunt doen. 
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Bent u het niet met ons eens? 
U kunt het best wachten op de definitieve berekening van uw kinderopvangtoeslag 
over 2020. Als u het niet eens bent met die berekening kunt daar bezwaar tegen 
maken. In de definitieve berekening staat hoe u dat kunt doen. Maakt u bezwaar 
tegen de definitieve berekening? Stuur dan de jaaropgave of maandfacturen van 
de kinderopvang over 2020 mee. 
 

 

 
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. 
Of kijk op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag voor meer informatie. 

  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Belastingdienst/Toeslagen 
 
 
 
 
Coert Kleijwegt 
Directeur Toeslagen


