
10 2 0

10 2 0

10 2 0

10 2 6

buit0n verzoek
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Kantoor Utrecht

Postbus 4510 6401 JA HEERLEN Pays Bas Telefoon 088 155 24 65 | 31 88 155 24 65 | 088

155 38 00 I 31 88 155 38 00 | 088 155 38 10 |

31 88 155 38 10 I groepsnummer

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Land

Datum

dagtekening

Uw kenmerk

BSN

Geachte heer | mevrouw | heer mevrouw Achternaam geadiwfc|j^e ^^^k

raj^l^at L«ispfc|oonlijWomt bezoeken op

^16 MIO^aar
■RFaat 5 Almel^
1 Dreesweg 24 1

ingsfordweg 11

Gi^^ngensingel 2j»835 EA Arnhem

van Na^Kboulevard 75 Kantoor West 4811 BN Breda

512 2595 BL Den Haag
bflTI HarnW^^roroeklaan 12 7005 AJ Doetinchem

ffn Karel de Grotelaan 4 5616 CA Eindhoven

Verlen|^ Spoorstraat 2 7811 GA Emmen

|te H|^^osestraat 75 7514 AE Enschede

^k^Riipkensberg 12 9722 TB Groningen

antoQ^eerlen 1^osterweg 22 6412 CN Heerlen

R^lt^rHoofddorp Capellalaan 1 17 2132 JK Hoofddorp
K^t« Leeuwarden Tesselschadestraat 4 8913 HB Leeuwarden

W ^^^ntoi^Waastricht Terra Nigrastraat 10 6216 BL Maastricht

^^^^VBitoorlfliddelburg Poelendaelesingel 18 4335 JA Middelburg
K oor Rotterdam Laan op Zuid 45 3072 DB Rotterdam

l^rtoor Utrecht Herman Gorterstraat 55 3511 EW Utrecht

^^^intoor Venlo Hogeweg 85 5914 BC Venlo

■^^Kantoor Zwolle Burg Drijbersingel 27 8021 DAZwolle

Kenmerk

T CAB

Betreft

Afspraakbevestiging

Op datum telefonisch contacts hebt u met ons afgespr

afgesproken bezoekdatum

tijdstip afspraakS
Kiezen Kantoor DVT v2 0

Kantoor Alkmaar Robonala
Kantoor Almelo Stati

Kantoor Almere Wil^
Kantoor Amsterdarr

Kantoor Arnhem
Kantoor Bre4|^Gravfl|
KantoorD^Tlaag^ri
Kantoo^Ketinc
Kantoo^Bdh^

Datum

Tijd
Locatie

reg

PN Almere

iN Amsterdam

Kanto^E
^emto^r Ensc

antoorJ|ronin

Wat moet u doen

U moet bewijsstukken over uw situatie meenemen Op het bijgevoegde formulier hebben wij aangegeven
welke bewijsstukken u moet meenemen Begin op tijd met verzamelen Als u niet alle gevraagde

bewijsstukken meeneemt dan kunnen wij niet beoordelen of u recht hebt op de toeslag Wij stoppen dan

uw toeslag De toeslag die u te veel hebt ontvangen moet u terugbetalen

Optionee Optionee to k v2 0

Onze medewerkers helpen u in het Nederlands of eventueel Engels Spreekt u geen Nederlands of

Engels Neem dan iemand mee die voor u kan vertalen Zorg er ook voor dat de bewijsstukken die u

meeneemt in het Nederlands Engels of Duits zijn Als ze in een andere taal zijn neem dan een

Nederlandse vertaling mee
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Hebt u nog vragen over deze brief

U kuntons bellen op telefoonnummer Kiezen T C telefoonnummer ^ 088 155 24 65 | 31 88 155 24

65 I 088 155 38 00 I 31 88 155 38 00 | 088 155 38 10 | 31 88 155 38 10 | groepsnummer

bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9 00 tot 17 00 uur

Hoogachtend
namens de directeur

voorletters en achternaam medewerker

Belastingdienst Toeslagen

i
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Verzoek om informatie

0ns Kenmerk

FT C AB 9007

Postbus 4510 6401 JA HEERLEN Pays Bas

Uw kenmerk

BSN

Naam

Ad res

PCWOONPLAATS
Geboortedatum

geboortedatum

Wat moet u doen

• Wij hebben afgesproken dat u bewijsstukken meeneemt naar de afspraak qp^^^spB^n
bezoekdatum Op dit formulier hebben wij aangegeven welke bewiJssti7kjd^^Wi^ta^^|rn

Optioneel ^FT C AB optionele tekst

• Zorg ervoor dat de bewijsstukken in het Nederlands Et^l^fcouits^^KIs ze in een andere

en

• Neem de originele bewijsstukken mee

• U moet zelf met uw bewijsstukken langskomen

j

Welke bewijsstukken moet u meenemen

agrverblijfsdocume^k^
Kiezen Documenten nodig

F^^AB
Alle IIIIIIII I mil II I^Lii IIIII 111 adressen | het adres | de adressen

adres of adre^^waa«ff bewij^Wng is ondertekend door zowel u als de

verhuurder HierSfcy^^k blijten wat de kale huur en de servicekosten zijn Is uw huur

tussentiid^3|cogc^^em da^^k de brief van de verhuurder over de huurverhoging

d^^^icetosten voor kiezen het adres of de adressen | het adres

dres of adressen waarvoor bewijs nodig is over de periode periode
waarvoor ijlKficatie servicekosten nodig is Servicekosten zijn kosten die bovenop de

kale huur van^M woning komen Uit de specificatie moet blijken welke service er wordt

^wat^ kosten hiervan zijn

^^afschjten of digitale afschriften van internetbankiere n over de periode periode
waaroveiMur betaald moet zijn Hieruit moet blijken dat u in deze periode daadwerkelijk

^Poetaald voor uw kiezen woning of woningen | woning op het adres | woningen

op CFTMressen adres of adressen waarvoor bewijs n odig is De namen en

rekeningnummers van de rekeninghouder en de ontvanger moeten leesbaar zijn Hebt u

de huur content betaald Dan moet uit bankafschriften blijken dat u geld hebt opgenomen

om de huur te betalen Neem ook bewijsstukken mee bijvoorbeeld kwitanties waaruit

blijkt dat u de huur content aan de verhuurder hebt betaald

Algemeen

Identiteitsbewijs Indian van toepassio

o

u

t

□

De s

ac

huj

□

Twee of meer poststukken die aan u gericht zijn op het adres nieuw adres AV De

dagtekenin g van de brieven moet zichtbaar zijn U kunt denken aan

brieven van banken of verzekeringsmaatschappijen
brieven overtelefoon en internetdiensten

□ brieven van energieleveranciers

Let op Wij bepalen aan de hand van de verzenddata van de stukken de verhuisdatum

Neem daarom stukken mee die u sinds de verhuizing als eerste hebt ontvangen op het

nieuwe adres

725669 00160



Twee of meer poststukken die aan uw ex toeslagpartner voorletters en achternaam ex

TPS BSN laatste 3 cijfers BSN ex TP gericht zijn op het adres Snieuw adres ex

TP De dagtekening van de brieven meet zichtbaar zijn U kuntdenken aan

brieven van banken of verzekeringsmaatschappijen
brieven overtelefoon en internetdiensten

brieven van energieleveranciers
□

Let op WiJ bepalen aan de hand van de verzenddata van de stukken de verhuisdatum

Neem daarom stukken mee die uw ex toeslagpartner sinds de verhuizing als eerste heeft

ontvangen op het nieuwe adres

Twee of meer poststukken die aan Svoorletters en achternaam oud MB Slaatste 3

cijfers oud MB g ericht zijn op het adres Snieuw adres oud MBS De dagtekening van de

brieven moet zichtbaar zijn U kunt denken aan

brieven van banken of verzekeringsmaatschappijen
brieven overtelefoon en internetdiensten

brieven van energieleveranciers

Let op WiJ bepalen aan de hand van de verzenddata van de stuktenl^^^Wl^fcj^^k
Neem daarom stukken mee die deze persoon sinds verhuizing ^^fersten«tontvan^^
op het nieuwe adres ^

De ontvangstbevestiging van het verzoek tot echlMk|iding 1[^ndigin^A het

geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel^Hlfc^at uwbt^wigediend bij de

rechtbank

De ontvangstbevestiging van het verzoerfl|^|^nd wg ^fcbet geregistreerd

partnerschap dat u hebt ingediend bi^e aaiB^^^l^taris ^^
De ontbindingsovereenkomst variJ|^Keregi^lfc|j^ partnerschap Hieruit moet blijken
wanneer de overeenkomst getel^C^^

Het huurcontract dat u verhuur^iHuetuw^^der oiTfi ^huurder hebt afgesloten Uit het

contract moet blijken om well^^sen welkepfc^e het gaat Het contract moet

ondertekend zijn doo r u en»^onderhuurder
Bankafschriften of digitale aBhriften van int^el^tikieren over de periode Speriode
onderhuurS Hieruit ra^t blij^^dat over de^rperiode de onder huur is betaald voor het

adres Sadres waao^Br bewijslktoondajj® rS De namen en rekeningnummers van de

rekeninghoudei^^e on^^ge^^^Resbaar zijn Is de huur content betaald Dan

moet uit bankaf^«iftei«^en dat uw onderhuurder geld heeft opgenomen om de huur te

betalen l^^|^ol^^[^stukkej|^ee bijvoorbeeld kwitanties waaruit blijkt dat u de huur

contanJil

□

Neem een van de volgende bewijsstukken mee

n

□

□

l^iL^ontrai
moet bTliKfcn 03

Het irhuurder met uw verhuurder hebt afgesloten Uit het contractlat u al

relk adre^n welke periode het gaat Het contract moet ondertekend zijn door□
deruw

Bankafschrif^fcof digitale afschriften van internetbankieren over de periode Speriode

Hia^ moet blijken dat over deze periode de onderhuur is betaald voor het

^^a^K waarvoor bewijs nodig onderhuurS De namen en rekeningnummers van de

eningh der en de ontvanger moeten leesbaar zijn Hebt u de huur content betaald

Dan moment bankafschriften blijken dat u geld hebt opgenomen om de huur te betalen

Nd^P^ bewijsstukken mee bijvoorbeeld kwitanties waaruit blijkt dat u de huur cont ant

hebt betaald

om

De verkoopakte van de woning op het adres Sadres waarvoor bewijs nodigS waaruit het

eigendom blijkt
□

De verklaring van uw zorgverzekeraar waaruit blijkt dat u zorgverzekerd Skiezen was of

bent I was | bentS in StoeslagJaarS of uw zorgverzekeringspolis Neemt u een

verzekeringspolis mee Neem dan 00k bankafschriften of digitale afschriften van

internetbankieren mee waaruit blijkt dat u de zorgverzekering hebt betaald over de periode

Speriode waarover zorgverzekering betaald moet zijn AVS De namen en

rekeningnummers van de rekeninghouder en de ontvanger moeten leesbaar zijn

□

De verklaring van de zorgverzekeraar waaruit blijkt dat uw toeslagpartner Svoorletters en

achternaam TP BSN

I was I isS in StoeslagJaarS of de zorgverzekeringspolis Neemt u een verzekeringspolis
mee Neem dan 00k bankafschriften of digitale afschriften van internetbankieren mee

laatste 3 cijfers BSN T PS zorgverzekerd Skiezen was of is
□
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waaruit blijkt dat u of uw toeslagpartner de zor gverzekering heeft betaald over de periods

periode waarover zorgverzekering betaald moet zijn TP De namen en

rekeningnummers van de rekeninghouder en de ontvanger moeten leesbaar zijn

Schriftelijke verklaring ondertekend door beide ouders waaruit blijkt op welke dagen van

de week uw kind voorletters en achternaam kind 1 BSN laatste 3 cijfers van het

BSN kind 1 bij u kiezen verbleef of verblijft | verbleef | verblijft en op welke dagen van

de week bij de andere ouder voor de periods perlode co ouderschap gevraagd

□

Schriftelijke verklaring ondertekend door beide ouders waa ruit blijkt op welke dagen van

de week uw kinderen voorletters en achternaam kind 1 BSN

van het BSN kind 1 en voorletters en achternaam kind 2 BSN

van het BSN kind 2 bij u kiezen verbleven of verblijven | verbleven | verblijven en op

welke dagen van de week bij de andere ouder voor de periods periode co ouderschap

gevraagd

laatste 3 cijfers
laatste 3 cijfers

□

Het pleegcontract van kind voorle tters en achternaam kind 1 BSN

cijfers van het BSN kind 1
^atste 3

De pleegcontracten van kinderen voorletters en achternaam kind 1 ^BSN ^^^ia^te
3 cijfers van het BSN kind 1 en voorletters en achternaam kind 2

3 cijfers van het BSN kind 2
^

j^rt^rger ^^
De verklaring ‘Ontheffing wegens gemoedsbezwaren’ van qj^gC B moe^^^
u in toeslagjaar gemoedsbezwaar kiezen was of

b^ j
^

vrij veld

it kioi^rce^^^gas^derbu^^u voor alls kinderen

i^Kaevraagcl^t de overeenkomst moet het aantal

TOo^^oeriode d|node waarvoor KOT is

on^f^fet ondafckend zijr^or u of uw eventuele

n^y^vangorgani^fc^A
De schriftelijke overeenkom|Bn met het kinderc^Bnrr
kindercentrum of gastouderBjeau 1 en me^etwnde
kindercentrum of gasAderbl^^ 2 voor^l
hebt aangevraagd«rde ^i^fc|jmTjste|«o€
blijken voor de^^Kde Strode wS^^^KOT
moeten ondertel^ ^|^Coor u of uw eventuek

kinderopiMigtaa^
S^rerel^temi^het gastouderbureau een aparte overeenkomst met de

■tters eil^Wernaam gastouder Neem dan deze schriftelijke
e voor alle kind eren waarvoor uw kinderopvangtoeslag hebt

e overeenkomst moet ondertekend zijn door u of uw eventuele

kdoor de qastouder

□

□

□ De verklaring van detentie over periods periode detentie volg

en dat
□

□

Kiezen Documenten nodig FT C AB KOT

De schriftelijke overeenkomst met het ki

waarvoor u kinderopvangtoeslag heb

uren opvang en het u urtarief blijken

aangevraagd De overeenko

toeslagpartner en door de kii

□

opvangorgani

m gastouderbureau naam

indercentrum gastouderbureau naam

kinderen waarvoor u kinderopvangtoeslag
beten het aantal uren opvang en het uurtarief

KOT is aangevraagd De overeenkomsten

of uw eventuele toeslagpartner en door de

met het kinderc

□

Hebt ist

r voojgast

n ^ereetTMn
^P^gevra^

toeslagpartne

”D^MPKve i1f6ver toeslagjaar van het kindercentrum gastouderbureau voor alle

■|^i^en^«rvoor u kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd

De jaarooMven over toeslagjaar van het kindercentrum gastouderbureau naam

kirida|^Rrum of gastouderbureau 1 en het kindercentrum gastouderbureau naam

kiiTC^^ntrum of gastouderbureau 2 voor alle kinderen waarvoor u k inderopvangtoeslag
hebt aangevraagd

□

Alle facturen van het kindercentrum gastouderbureau over de periods periode facturen

nodig voor alle kinderen waarvoor u kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd
□

De maandelijkse urenstaten van de gastouderopvang over de periods periode waarvoor

KOT is aangevraagd Hierop moeten het aantal opvanguren en de totals kosten staan die

gemaakt zijn bij de g astouder

n

Bankafschriften of digitale afschriften van internetbankieren waaruit blijkt dat u of uw

eventuele toeslagpartner de kinderopvangkosten heeft betaald over de period
waarover kinderopvangkosten betaald moeten zijn De namen en rekeningnummers van

de rekeninghouder en de ontvanger moeten leesbaar zijn Hebt u de kinderopvangkosten
contant betaald Dan moet bijvoorbeeld uit bankafschriften blijken dat u geld

opgenomen om de kosten te betalen Neem ook bewijsstukken mee bijvoorbeeld
kwitanties waaruit blijkt dat u de kosten contant aan de kinderopvangorganisatie hebt

e periode

n
hebt
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betaald

Alle loonstroken van uzelf over de periods gewenste periods loonstroken AV waaruit

het aantal gewerkte uren blijkt
□

Alle loonstroken van uw toeslagpartner voorletters en achternaam TP BSN

laatste 3 cijfers BSN TP over de periods gewenste periods loonstroken TP

waaruit het aantal gewerkte uren blijkt

□

Een verklaring waarin u aangeeft wat voor werkzaamheden u hebt verricht en hoeveel

uren u hebt gewerkt in de periods gewenste periods gewerkte uren AV Plus

bewijsstukken waaruit dit blijkt Bijvoorbeeld urenregist raties agenda of facturen over de

periods gewe nste periods gewerkte uren AV

□

Een verklaring waarin uw toeslagpartner voorletters en achternaam TP BSN

laatste 3 cijfers BSN TP aangeeft wat voor werkzaamheden kiezen hij of zij | hij

I zij heeft verricht en hoeveel uren kiezen hij of zij | hij | zij heeft gewerkt itjde periods

gewenste periods gewerkte uren TP Plus bewijsstukken waaruit dit b lijA^voorbeeld
urenregistraties agenda of facturen overde periods gewenste periods gewerktifcEn

dru^^ dez^^^^
e
na^ \^^e

periodi^yji
it gevolgd T

□

Als u in toeslagjaar een opieiding kiezen voIgt of hebt gevolgd | vo

het bewijs van inschrijving van uw onderwijsinstelling of een sch

inschrijving in Mijn DUO Uw naam de naam van de opieidin

onderwijsinstelling moeten leesbaar zijn Ook most hieruit t

toeslagjaar u een opieiding kiezen voIgt of hebt gevoIgd
Als uw toeslagpartner voorletters en achternaam TPi

TPS in StoeslagjaarS een opieiding Skiezen voIgt of hi

het bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling v

schermafdruk van deze inschrijving in Mijn
naam van de opieiding en de naam van de onoK
most hieruit blijken in welke periods in St^slagja
Skiezen voIgt of heeft gevolgd |

•

nlnt nlnrlT^^
Als u een inburgeringscurs us Sto^nvolg^^iebtge^Bjpd | voIgt | hebt gevoIgdS een

bewijs waaruit blijkt in welke M^ro^n StoesH^^rS u e^ inburgeringscursus Skiezen

voIgt of hebt gevolgd | voIgt M^rt gevoIgdS Uvv^kA de naam van de

inburgeringscursus en de n»n van de onderw^Pnstelling moeten leesbaar zijn

r^rs en achter^m TPS BSN SIaatste 3 cijfers BSN

if heeft gevolgd | voIgt | heeft gevoIgdS een

gjaarS Skiezen hij of zij | hij | zijS een

pTvoIgt of heeft gevolgd | voIgt | heeft gevoIgdS De naam van

aam vaiWe inburgeringscursus en de naam van de

□
in in wi

fcfers BSN
ft ge voIgdS

^^lag^feKr or een

naem va^fc^oeslagpartner de

HnTng rn^^n leesbaar zijn

wtoeslagpartner een opieiding

□
Ook

□

Als uw toeslagpartnei^oor
TPS een Inburgemn^^rsus
bewijs waaruit welkA

inburgeringscuil^^ki
uw tneslannartne^fc^

onderw

□

I leej zijna ml

Als u^BtoeslaMarS eafc|whtegratietraject Skiezen voIgt of hebt gevolgd | volg 11 hebt

gevol^^^ew^pukken ^m gemeente UVW of werkgever waaruit dit blijkt De

Mmur van het traject moeten leesbaar zijn

ll^^ner Svoo rietters en achternaam TPS BSN SIaatste 3 cijfers BSN

si^ rS een re integratietraject Skiezen volgf of heeft gevolgd | voIgt | heeft

swijsstukken van gemeente UVW of werkgever waaruit dit blijkt De

n duur van het traject moeten leesbaar zijn

SchrifteMB verklaring ondertekend door beide ouders waaruit blijkt op welke dagen van

de^^ruw kind Svoorletters en achternaam kind 1S BSN SIaatste 3 cijfers van het

BSN kind 1 S bij u Skiezen is of was | is | wasS en op welke dagen van de week bij de

andere ouder voor de periode Speriode co ouderschap gevraagdS

□
Idatui

L

n

Schriftelijke verklaring ondertek end door beide ouders waaruit blijkt op welke dagen van

de week uw kinderen Svoorletters en achternaam kind 1 BSN
‘

laatste 3 cijfers
van het BSN kind 1S en Svoorletters en achternaam kind 2S BSN SIaatste 3 cijfers
van hef BSN kind 2S bij u Skiezen zijn of waren | zijn | warenS en op welke dagen van de

week bij de andere ouder voor de periode Speriode co ouderschap gevraagdS

□

Het pleegcontract van kind Svoorletters en achternaam kind 1S BSN SIaatste 3

cijfers van het BSN kind 1S
□

De pleegcontracten van kinderen Svoorletters en achternaam kind 1S BSN

cijfers van het BSN kind 1S en Svoorletters en achternaam kind 2S BSN

cijfers van het BSN kind 2S

Siaatste 3

Slaatste 3□

□ Het bewijs van inschrijving van uw kind eren in het basisonderwijs
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Als uw eigen bijdrage in toeslagjaar gedeeltelijk kiezen wordt of is betaald | wordt betaald

is betaald door de gemeente neem dan de beschikking van de gemeente mee Hieruit moet

blijken over welke periode de gemeente uw eigen bijdrage kiezen betaalt of heeft betaald |
betaalt | betaald heeft en watde hoogte is van het bedrag

□

□ vrij veld

Meer informatie

Hebt u vragen over het formulier of de bewijsstukken die u moet opsturen U kunt ons bellen op Kiezen

^T C telefoonnummer^ 088 155 24 65 | 31 88 155 24 65 | 088 155 38 00 | 31 88 155 38 00 | 088

155 38 10 I 31 88 155 38 10 I groepsnummer bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9 00 tot

17 00 uur

i
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Kantoor Utrecht

Antwoordnummer 21360 6400 TZ HEERLEN Pays Bas

Postbus 2545 6401 DA HEERLEN Pays Bas

Telefoon 088 155 24 65 | 31 88 155 24 65 | 088

155 38 00 1 31 88 155 38 00 | 088 155 38 10 1

31 88 155 38 10 | groepsnummer

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Lan d

Datum

datum

Uw kenmerk

BSN

^ sByecmipBi op de ze kiezen

Betreft

Verzoek om informatie

Geachte heer | mevrouw | heer mevrouw Achternaam

U krijgt toeslagsoort en over toeslagjaar Oi

toeslag oftoeslagen | toeslag | toeslagen hebbetv

beoord

latie

Wat moet u doen

Vul het bijgesloten formulier in en stuur het samen^fc^de^^
ditv66r datum vandaag 4 3 wekenS^^^^ ^

Reageerop tijd ■
^

Als wij de gevraagde informatie niet^L tijd ontvang d^kunnen wij niet beoordelen of u recht

hebt op de toeslag Wij stop^^an Mtoeslag De tlslag die u te veel hebt ontvangen moet u

terugbetalen

Meer informatie

Hebt u vragen ov^d^^b^^NI^rkunt on||| ellen op Kiezen ^T C telefoonnummer 088 155 24

65 I 31 88 155^^^jC88^^^£5 380^^31 88 155 38 00 | 088 155 38 10 | 31 88 155 38

10 I groepsD«mer ^KreikOT^|^^aandag tot en met vrijdag van 9 00 tot 17 00 uur

logacl^Td

voorletters en acb^naam medewerker

Belastingd^gM^lagen

iwijsstukken naarons terug Doelag

na

BiJIage
Formulier
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Verzoek om informatie

Ons Kenmerk
Antwoordnummer 21360 6400 TZ HEERLEN Pays Bas

I Postbus 2545 6401 DA HEERLEN Pays Bas
FT C VI 9007

Uw kenmerk

BSN
Naam

Ad res

PC WOONPLAATS

Wat moet u doen

• Maak kopieen van de gevraagde documenten Zet op elke kopie

burgerservicenummer
^

varic^g 3

weken naar ons terug Zodra wij uw gegevens hebbe^‘tieooile^||^^ krijgt ijJ^richt
van ons

• Vul het formulier in en zet uw handtekening

• Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde ko

Uw handtekening datum en telefoonnummer altijd invullen

Uw handtekening

c
j

1 I
_

I r

J I I L

I I I I I

I I I I I

Datum dd mm jjjj

Telefoonnummer waarop

bereikbaar bent

I I I I r

I I I I I

1 I I I I

I I I I I

Let

dl^||
|de documenten op de achterkant van dit formulier

2 van 5
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Welke kopieen moet u sturen

Kiezen ^Gevraagde documenten FT C VIHT en ZT v2 0^

Kopieen van alle huurcontracten voor kiezen het adres of de adressen | het adres | de

adressen adres of adressen wa arvoor bewijs nodig is ondertekend door zowel u als de

verhuurder Hieru it moet ook blijken wat de kale huur en de servicekosten zijn Is uw huur

tussentijds verhoogd Stuur dan ook een kopie van de brief van de verhuurder over de

huurverhoging

□

Kopieen van de specificaties van de servicekosten voor kiezen het adres of de adressen |
het adres | de adressen adres of adressen waarvoor bewijs nodig is over

periode waarvoo r specificatie servicekosten nodig is Servicekosten zijn kosten die

bovenop de kale huur van een woning komen Uit de specificatie moet blijkei^A|elke
service er wordt geleverd en wat de kosten hiervan zijn ^
Kopieen van bankafschriften of digitale afschriften van internetbankier^ erTove^^^ed^e
periode waarover huur betaald moet zijn Hieruit moet blijken dat U^^toM^riool^k

daadwerkelijk huur hebt betaald voor uw kie zen woning of

adres | woningen op de adressen adres of adressen wa a^^r bewij^b^ig is
^

^^^
namen en rekeningnummers van de rekeninghouder en d^d^^nger gapetenffe^sbaar
zijn Hebt u de huur content betaald Dan moet uit banka ^^chrifta^^ken dllw
opgenomen om de huur te betalen Stuur ook kopieen\gn ^^|^«Ken j^i|\^
kwitanties waaruit blijkt dat u de huur content aan d1 ^|buur^Q^^bt beta4|i^
Kopieen van twee of meer poststukken die aan u geric^j^ h^^mr§pVii
AV De dagtekening van de brieven moet ^W^ar zijt^Ll«^enK^^an
brieven van banken of verzekeringsmaatsn^B|5an
brieven over tel efoon en internetdie^^en^ifc^^^^^k ▼

brieven van energieleveranciers

Let op Wij bepalen aan de hj^WaWle ver^^data^^de stukken de verhuisdatum

Stuur daarom stukken die u s«s de verhuizing Ssterste hebt ontvangen op het nieuwe

adres K

osj^kken die a®uw ex toeslagpartner voorletters en

^kl^tete 3^ers BSN ex TP gericht zijn op het adres

j^tekeni^^^^ brieven moet zichtbaar zijn U kunt denken

de periode

□

□
R anger

chriftej^dken d leld hebt

ijvoorbeeld

leuw adres

□

Kopieen van twee of a»r po

achternaam ex T^pcSN
nieuw adres e ^^P De

aan

brieven vakbank

brie’

irzekerii

n intejil
ppiaatschappijen
liensten□ [oo

bri ielev

f
3n aan de hand van de verzenddata van de stukken de verhuisdatum

Staff daar3 |tukken die uw ex toeslagpartner sinds de verhuizing als eerste heeft

nntvani^ OD^fc^ieuwe adres

tweWjl ttieer posts tukken die aan voorletters en achternaam oud MB

^^ ladts|te 3 cijfers oud MB gericht zijn op het adres nieuw adres oud MB De

da^ekenitmvan de brieven moet zichtbaar zijn U kunt denken aan

ffeven^n banken of verzekeringsmaatschappijen
brieven overtelefoon en internetdiensten

brieven van energieleveranciers

J0|

□

Let op Wij bepalen aan de hand van de verzenddata van de stukken de verhuisdatum

Stuur daarom stukken die deze persoon sinds verhuizing als eerste heeft ontvangen op

het nie uwe adres

Stuur een van de volgende bewijsstukken

Een kopie van de ontvangstbevestiging van hetverzoektotechtscheiding beeindiging
van het geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed

bij de rechtbank

Een kopie van de onfvangstbevestiging van hef verzoek tot beeindiging van het

□
dat u hebt ingediend
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geregistreerd partnerschap dat u hebt ingediend bij de advocaat of notaris

Een kopie van de ontbindingsovereenkomst van bet geregistreerd partnerschap
Hieruit moet blijken wanneer de overeenkomst getekend is

Een kopie van het huurcontract dat u verhuurder met uw onderhuurder hebt afgesloten Uit

het contrac t moet blijken om welk adres en welke periode het gaat Het contract moet

ondertekend zijn door u en uw onderhuurder

□

Kopieen van b ankafschriften of digitale afschriften van internetbankieren over de periode

periode onderhuur Hieruit moet blijken dat over deze periode de onderhuur is betaald

voor het adres adres waarvoor bewijs nodig onderhuur De namen en rekeningnummers
van de rekeninghouder en de ontvanger moeten leesbaar zijn Is de huur contant betaald

Dan moet uit bankafschriften blijken dat uw onderhuurder geld heeft opgenomen om de

huur te betale n Stuur ook kopieen van bewijsstukken bijvoorbeeld kwitanties waaruit

blijkt dat u de huur contant hebt ontvangen

□

Een kopie van het huurcontract dat u als onderhuurder met uw verhuurder hebb

het contract moet blijken om welk adres en welke periode het gaat Het contract

ondertekend zijn door u en uw verhuurder

Kopieen van bankafschriften of digitale afschriften van intern

periode onderhuur Hieruit moet blijken dat over deze peri^
voor het adres adres waarvoor bewijs nodig onderhuur

van de rekeninghouder en de ontvanger moeten leesbaar

betaald Dan moet uit bankafschriften blijken dat u a

betalen Stuur ook kopieen van be wijsstukken bijv
de huur contant hebt betaald

isloten Uit

□

inkii

is betaald

■^ngnummers
de hucl^ntant

huur te

Bruit blijkt dat u

^pvei

le onderi

e nama^en n

HebJn
Jiebl men oi

ities ^ld

Een kopie van de verkoopakte van de woninA^
waaruit het eigendom blijkt

Een kopie van de verklaring van uw zoi^^rzel^
kiezen was of bent | was | bent in toea^^ar

zorgverzekeringspolis Stuurt i^Jfc|rgvei ^l^rin
bankafschriften of digitale afso^fften^n interr^^^^kie
zorgverzekering hebt betaaldwer de period^Jp^^t^p ’

moet zijn AV De narn^n eW|keningnumi«s
moeten leesbaar m

Eenkopievande^
^

voorletters en^Bternaa
kiezen was of i

Stuurt u eefl^
afschrilervanr

het adim ^or bewijs nodigWi

□

ilijkt oat u zorgverzekerdir

en KbRjgwan uw

fc^is Stuur dan ook kopieen van

waaruit blijkt dat u de

waarover zorgverzekering betaald

vaiTde rekeninghouder en de ontvanger

□

eraar waaruit blijkt dat uw toeslagpartner

ra^’ BS1^^^ laatste 3 cijfers BSN TP zorgverzekerd

toeslagJaar of een kopie van de zorgverzekeringspolis

ingspoN|«tuur dan ook kopieen van bankafschriften of dig itale

^era^raaruit blijkt dat u of uw toeslagpartner de

ekeringMeft befafcjwer de periode periode waarover zorgverzekering betaald

yp i5gnamen eriTekeningnummers van de rekeninghouder en de ontvanger

IS

ivel
□

rne1

zor

moet

ten ir zi|n

taring ondertekend door beide ouders waaruit blijkt op welke dagen van

laatste 3 cijfers van hetitW^oorletters en achternaam kind 1 BSN

biJ L^kiezen verbleef of verblijft | verbleef | verblijft en op welke dagen van

b andere ouder voor de periode periode co ouderschap gevraagd

d||ifte^j^^erklaring ondertekend door beide ouders waaruit blijkt op welke dagen van

d^^iBiw kinderen voorletters en achternaam kind 1 BSN

S

laatste 3 cijfers
van het BSN ki nd 1 en voorletters en achternaam kind 2 BSN laatste 3 cijfers
van het BSN kind 2 biJ u kiezen verbleven of verblijven | verbleven | verblijven en op

welke dagen van de week bij de andere ouder voor de periode periode co ouderschap

gevraagd

n

Een kopie van het pleegcontract van kind voorletters en achternaam kind 1 BSN

laatste 3 cijfers van het BSN kind 1
□

Kopieen van d e pleegcontracten van kinderen voorletters en achternaam kind 1 BSN

laatste 3 cijfers van het BSN kind 1 en voorletters en achternaam kind 2 BSN
^

Slaatste 3 cijfers van het BSN kind 2

□

□ Een kopie van de verklaring van detentie over periode periode detentie volgens burger
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Een kopie van de verklaring ‘Ontheffing wegens gemoedsbezwaren’ van de SVB Hieruit

moet blijken dat u in toeslagjaar gemoedsbezwaar kiezen \was of bent | was | bent
□

□ vrij veld

Toelichting

Hebt u hetgevraagde document nietofstuurt u een vervangend bewijsstuk Geefdan hiereen

toelichting

r

L

Meer informatie

Hebt u vragen over het formulier of de bewijsstukken die u mo4 r^^^^unt ong^^en op

Kiezen ^T C telefoonnummer 088 155 24 65 | 31 88 IsK^ 10^ 00 | 31 88

155 38 00 I 088 155 38 10 | 31 88 155 38 10 | gmepsnum«^^ ^erl^rasr op maandag tot en

i
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Kantoor Utrecht

Antwoordnummer21360 6400 TZ HEERLEN Pays Bas

I Postbus 2545 6401 DA HEERLEN Pays Bas

Telefoon 088 155 24 65 | 31 88 155 24 65 | 088

155 38 00 1 31 88 155 38 00 | 088 155 38 10 [

31 88 155 38 10 I Jgroepsnummerl

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Land

Datum

datum

I Uw kenmerk

BSN

Kenmerk

Op dagtekening T C VI KOT hebben wij u een bri^^stuurcl^^^k|metflfc^^C VI KOT In deze

brief hebben wij u gevraagd informatie op te sturert^Bh^kinMop^k^e^g over toeslagjaar
te controleren

Kiezen C geen onjuiste of onvolledige reactie^^
U hebt hierop niet gereageerd
U hebt bewijsstukken opgestuurd m^^deze zijn niet^^^st^Pdat uitleg waarom opgestuurde

bewijsstukken niet juist zijn ■
^

U hebt bewijsstukken opgestu^d mw deze zijn owlledi^
bewijsstukken onvolledig zijn^^ I

jP^pkie^g^feen of onvolledige reactie | alsnog | opnieuw in en stuur het

B^iiltoiKken ovat toeslagjaar naar ons terug Doe dit v66r datum

Betreft

Verzoek om informatie

omdat uitleg waarom opgestuurde

Wat moet u doen

Vul hetbijgesloten form

samen met de aevraagde

vandaag 2

Reageer opw
Als wij de gew ontvangen dan kunnen wij niet beoordelen of u recht

ippen dan de toeslag De toeslag die u te veel hebt ontvangen moet uhebt les

llelften

Mei iti

Hebt len overBze brief U kunt ons bellen op Kiezen T C telefoonnummer^ 088 155 24

65 I 088 155 38 00 1 31 88 155 38 00 | 088 155 38 10 | 31 88 155 38

^r bereikbaarop maandag tot en met vrijdag van 9 00 tot 17 00 uur

65 I 31 8^ia
10 I groei^t

Hoogachtend
namens de directeur

Svoorletters en achternaam medewerker

Belastingdienst Toeslagen

Bijiage
Formulier
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Laatste verzoek om

informatie

Ons Kenmerk

FT C VI KOTR 9007
Antwoordnummer21360 6400 TZ HEERLEN | Postbus 2545

6401 DA HEERLEN Pays Bas

Uw kenmerk

BSN
Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Land

Wat moet u doen

• Maak kopieen van de gevraagde documenten Zet op elke kopie iaA|e
burgerservicenummer

I^K|en v^d^atum 2

wekenS naar ons terug Zodra wij uw gegevens hebbe^^^ora^^p^gt u

b^jpit
van ons

• Vul het formulier in en zet uw handtekening

• Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde

Uw handtekening datum en telefoonnummer altijd invullen

Uw handtekening

1 I I I I I I I I I

J I I i I I i i I I

Datum dd mm jjij

Teiefoonnummer waarop

bereikbaar bent

I I I I r

i i I I i

1 I I I I I

I I i i I I

Let op U vin
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Welke kopieen moet u sturen

Kiezen Gevraagde documenten F T C VIKOT m2 0^

Een kopie van de schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum gastouderbureau voor

alle kinderen waarvoor u kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd Uit de overeenkomst

moet het aantal uren o pvang en het uurtarief blijken voor de periode periode waarvoor

KOT is aangevraagd De overeenkomst moet ondertekend zijn door u of uw eventuele

toeslagpartner en door de kinderopvangorganisatie

□

Kopieen van de schriftelijke overeenkomsten met het kindercentrum gastouderbureau
naam kindercentrum of gastouderbureau 1 en met het kindercentrum gastouderbureau
naam kindercentrum of gast ouderbureau 2 voor alle kinderen waarvoor u

kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd Uit de overeenkomsten moeten het^ntal uren

opvang en het uurtarief blijken voor de periode periode waarvoor KOT is aan^«raagd
De overeenkomsten moeten ondertekend zijn door u of uw eventuej^oeslagp^kg en

door de kinderopvangorganisaties

Een kopie van de schrifteliike overeenkomst met de qastouder

gastouder voor alle kinderen waarvoor uw kinderopvangtoe|p^ebt aa^^raagd De’

overeenkomst moet ondertekend zijn door u of uw eventud^Oeslagpajper 3^^or de

gastouder ^
Kopie en van de jaaropgave n over toesiagjaat^
kindercentrum gastouderbureau voor alle kinderenl^^gor
aangevraagd

□

□

□ derof^al

cent^rm gastouderbureau
itmm gastouderbureau

et^aarvoor u

oeslag hebt

0
ferciSti

Kopieen van dejaaropgave n over toeslagjl
naam kindercentrum of gastouderbureau
naam kindercentrum of gastou derbu^^^ 2

kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd ^^
Kopieen van alle facturen van haMHucen^hi^as^hderbureau over de periode

Speriode waa rvoor KOT is a^Kvra^d voof Sje kinc^n waarvoor u

kinderopvangtoeslag hebt aajevraagd ^

Kopieen van de maan^ijks«®nstaten vank ga^uderopvang over de periode

Speriode waarvoor Kj»s aat^™raagd HiAp moeten het aantal opvanguren en de

totale kosten staao^E gemaaktskabij da^^touder

van

it kii
□

□

□

F digi
ner de kinderopvangkosten heef t betaald over de periode

MVopvangl^^n betaald moeten zijn De namen en

^mma»vanTfcgkeM^^ouder en de ontvanger moeten leesbaar zijn Hebt u

ropvan^|sten cOH^^etaald Dan moet bijvoorbeeld uit bankafschri ften blijken
enomen OTn de kosten te betalen Stuur ook kopieen van bewijsstukken

itanties waaruit blijkt dat u de kosten contant aan de

lanisatie hebt betaald

Kopieen van barf

u of uw eventuel

periode^j^^|
rekenij

iriften van internetbankieren waaruit blijkt dat

□
de

dat u hel

Mfeuorb^
kinTeropvai

nstroken van uzelf over de periode gewenste periode loonstroken

hetJantal gewerkte uren blijkt

al

I K^ieen v^^alle loonstroken van uw toeslagpartner voorletters en achternaam TP BSN

3 cijfers BSN TP over de periode gewenste periode loonstroken TP

waSI^^ aantal gewerkte uren blijkt

□

Een verklaring waarin u aangeeft wat voor werkzaamheden u hebt verricht en hoeveel

uren u hebt gewerkt in de periode gewenste periode gewerkte uren AV Plus

bewijsstukken waaruit dit blijkt Bijvoorbeeld kopieen van urenregistraties agenda of

facturen o ver de periode gewenste periode gewerkte uren AV Let op stuur geen

complete originele agenda

□

Een verklaring waarin uw toeslagpartner Svoorletters en achternaam TP BSN
“

Slaatste 3 cijfers BSN TP aangeeft wat voor werkzaamheden Skiezen hij of zij j hij

I zij heeft verricht en hoeveel uren kiezen hij of zij | hij | zij heeft gewerkt in

Sgewenste periode gewerkte uren TP Plus bewijsstukken waaruit dit blijkt Bijvoorbeeld

kopieen van urenregistraties agenda of facturen over de periode Sgewenste periode

gewerkte uren TP Let op stuur geen complete originele agenda

de periode
□
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Als u in toeslagjaar een opieiding kiezen voIgt of hebt gevolgd | voIgt | hebt gevolgd
een kopie van bet bewijs van inschrijving van uw onderwijsinstelling of een schermafdruk

van deze inschrijving in Mijn DUO Uw naam de naam van de opieiding en de naam van

de onderwijsinstelling moeten leesbaar zijn Ook moet hieruit blijken in welke periode in

toeslagjaar u een opieiding kiezen voIgt of hebt gevolgd | voIgt | hebt gevoIgdS

□

Als uwtoeslagpartner voorletters en achternaam TP BSN laatste 3 cijfers BSN

TP in toeslagjaar een opieiding kiezen voIgt of heeft gevolgd | voIgt | heeft gevolgd
een kopie van het bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling van uw toeslagpartner
of een schermafdruk van deze inschrijving in Mijn DUO De naam van uw toeslagpartner
de naam van de opieiding en de naam van de onderwijsinstelling moeten leesbaar zijn
Ook moet hieruit blijken in welke periode in toeslagjaar uw toeslagpartner een opieiding
kiezen voIgt of heeft gevolgd | voIgt | heeft gevolgd

□

Als u een inburgeringscursus kiezen voIgt of hebt gevolgd | voIgt | hebt geA^d een

kopie van een bewijs waaruit blijkt in welke periode in toeslagjaar u een ^
inburgeringscursus kiezen voIgt of hebt gevolgd | voIgt | hebt gevolodS Uw na

naam van de inburgeringscursus en de naam van de onderwijsinstel11^H^|||^
zijn ^
Als uw toeslagpartner v oorletters en achternaam TP BS^^^ ^ iaati^^cijfers BSW
TP een inburgeringscursus kiezen voIgt of heeft gevqj^^volgt | Jjggft gCTraJj[d een

kopie van een bewijs waaruit blijkt in welke periode in to

zij een inburgeringscursus Skiezen voIgt of heeft g

naam van uw toeslagpartner de naam van de inburg

onderwijsinstelling moeten leesbaar zijn

□ e

le

zen hij ^
I ^^Heft gevoM De

g1HKcurs Kn de na^^an de

mihulaarl
□

ijlgj^iezen ^kts^^bt I ^°ig^ I
UVWof ^etkaever waaruit dit

r zijT^

Als u in toeslagjaar een re integratietra

gevolgd kopieen van bewijsstukken van

blijkt Destartdatum en duurvan het traA|t
Als uwtoeslagpartner voorletters en acl^^Mam^^ B^^ laatste 3 cijfers BSN

TP In toeslagjaar een re h^MHjetraj^Hkle^^uIgt of h eeft gevolgd | voIgt | heeft

gevoIgdS kopieen van bewijs^Rker^an genM|te of werkgever waaruit dit

blijkt De startdatum en duur» het traject moet^^sbaar zijn

Schriftelijke verklaring mder end door be«ouae’rs waaruit blijkt op welke dagen van

de week uw kind v^»Etersl«chternaamMd 1 BSN laatste 3 cijfers van het

BSN kind 1 bij uJ^^zen is of^™ys|w|»en op welke dagen v an de week bij de

andere ouder M^fde perjoySpenOTWl^^ ouderschap gevraagd

I liiilli h|l I I il iT^^ij^Pili I I ml iliiiii beideouders waaruit blijkt op welke dagen van

de weekuj^fcjter^l^^rletters^^chternaam kind 1 BSN laatste 3 cijfers
van he«^l^^1 0fc^ooi frs en achternaam kind 2 BSN laatste 3 cijfers

SN kirifl bij zijn of waren | zijn | waren en op welke dagen van de

ouder v36r de periode Speriode co ouderschap gevraagd

□

□

□

□
van

week ai

met pleegcontract van kind voorletters en achternaam kind 1 BSN

l^iifers van het BSN kind 1

^^egcontracten van kinderen voorletters en achternaam kind 1 BSN

3^fers van het BSN kind 1 en Svoorletters en achternaam kind 2 BSN

3 cijfers van het BSN kind 2

het bewijs van inschrijving van uw kind eren in het basisonderwijs

Als uw eigen bijdrage in toeslagjaar gedeeltelijk Skiezen | wordt betaald | is betaald

door de gemeente stuur dan een kopie van de beschikking van de gemeente Hieruit moet

blijken over welke periode de gemeente uw eigen bijdrage kiezen | betaalt | betaald

heeft en wat de hoogte is van het bedrag

□

□ SvrijtM^
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Toelichting

Hebt u het gevraagde document niet of stuurt u een vervangend bewijsstuk Geef dan hier een

toelichting

r 1

L J

Meer informatie

Hebt u vragen over het formulier of de bewijsstukken die u meet opsturen U

Kiezen ^T C telefoonnummer 088 155 24 65 | 31 88 155 24 65 1^8
1553800 I 088 155 38 10 | 31 88 155 38 10 | groepsnummer ^i^eikba^ka maanda^ffien
met vrijdag van 9 00 tot 17 00 uur

^

•

i
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Kantoor Utrecht

Postbus 4510 6 401 JA HEERLEN Pays Bas Telefoon 088 155 24 65 | 31 88 155 24

65 I 088 155 38 00 I 31 88 155 38 00 [

088 155 38 10 1 31 88 155 38 10 |

groepsnummerNaam

Adres

PC WOONPLAATS

Daturri^^k
datuiTi^^k

A

U||enme^^k
B A^^nmerk casus

^
Afspraak belastingkantoor ■

U moet v66r datum vandaa|^^2 weke^|h|^len orn^R afspraak te maken om met uw bewijsstukken

langste komen bij het beji^^kantoa^ Aaod|||^K an uw bewijsstukken gaan wij uw gegevens

beoordelen Na uw bez^fcntvan|p^en briefrrleronze beslissing

I ^ ats™|kfl Bor meer informatie Kiezen ^T C telefoonnummer’ 088 155

iM 088 00 I 31 88 155 38 00 | 088 155 38 10 | 31 88 155 38 10 |
■roaar op maandag tot en met V rijdag van 9 00 tot 17 00 uur Nadat u een

sturen wij u een afspraakbevestiging met een overzicht van de bewijsstukken die

Betreft

Afspraak maken bij belastingkantoor

U krijgt toeslagsoort over toeslagj
informatie van u nodig

Hoe maakt u een^lfeH
Bel voor het nj^^n van

24 65 I 31 8^^55 24

groepsnumme^^bej|

afspr|^^gern^0
u nn^^meenemen

Bel vdi^^Km^mdaag 2 weken om een afspraak te maken

Het is belangrijk daMop tijd een afspraak maakt Als u dit niet doet dan kunnen wij niet beoordelen of u

recht hebt Wij stoppen dan uwtoeslag

Hoogachtend
namens de directeur

voorletters en achternaam medewerker

Belastingdienst Toeslagen
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Kantoor Utrecht

Postbus 4510 6 401 JA HEERLEN Pays Bas Telefoon 088 155 24 65 | 31 88 155 24

65 I 088 155 38 00 I 31 88 155 38 00 [

088 155 38 10 1 31 88 155 38 10 |

groepsnummerNaam

Adres

PC WOONPLAATS

Geachte heer | mevrouw | heer mevrouw Acn^k|jiaai^fc^d^^Mde

ij gesiMj^et^Rmerk T

C KKiezen T C B AR wel ofni^^^gsgekom^^
U hebt geen afspraak gema|j^
U bent niet langsgekomenfcj^hetJj^^ingkantoor
U bent langsgekomay^^e

juist omdat verpUfl^^l^a
U bent langs^wnen bij ■■ bela’

onvolledig U hafcde vola^e bewij^

bewijsstukJ|£|^

Da

kenmerk casus

Betreft

Afspraak maken bij belastingkantoor

Op dagtekening T C B A hebben wij

wij u gevraagd te bellen om een afsprai

belastingkantoor

C B A In deze brief hebben

wijsstukken langs te komen bij het

ingkantofl^n hebt bewijsstukken meegenomen maardeze zijn niet

n bewij^i^tukken niet Juist zijn

^flJ^TOor en hebt bewijsstukken meegenomen maar deze ziJn
ken niet meegenomen opsommen ontbrekende

Wi

Wat net u do

U mo^
afspra
uw bewijsstul^en
beslissing

■Blkndalg 2 weken bellen om kiezen alsnog of opnieuw | alsnog | opnieuw een

i^en orOnet uw bewijsstukken langs te komen bij het belastingkantoor Aan de hand van

wij uw gegevens beoordelen Na uw bezoek ontvangt u een brief met onze

Hoe maakt u een afspraak
Bel voor het maken van een atspraak of voor meer informatie Kiezen 7 C telefoonnummer ^ 088 155

24 65 I 31 88 155 24 65 | 088 155 38 00 | 31 88 155 38 00 | 088 155 38 10 | 31 88 155 38 10 |

groepsnummer bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9 00 tot 17 00 uur Nadat u een

afspraak hebt gemaakt sturen wij u een afspraakbevestiging met een overzicht van de bewijsstukken die

u meet meene men

Bel voor datum vandaag 2 weken om een afspraak te maken

Het is belangrijk dat u op tijd een afspraak maakt Als u dit niet doet dan kunnen wij niet beoordelen of u

recht hebt op de toeslag Wij stoppen dan uwtoeslag

Hoogachtend

725675 00164



namensde directeur

voorletters en achternaam medewerker

Belastingdienst Toeslagen

o
i

725675 00164



Kantoor Utrecht

Antwoordnummer 21360 6400 TZ HEERLEN Pays Bas

Postbus 2545 6401 DA HEERLEN Pays Bas

Telefoon

CAF nr s nog invullen

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Land

Datum

DATUM

Uw kenmerk

BSN

Kenmerk

CAP VI KOT

Betreft

Verzoek om informatie

Geachte heer mevrouw

Kiezen eerste verzoek om info aanvullend verzoek om info na CAP 1502

U ontvangt kinderopvangtoeslag Wij hebben uw gegevens opnieuw beoordeeld Hieruit blijkt dat

wij aanvullende gegevens van u nodig hebben

Wat betekent dit voor u

U ontvangt geen kinderopvangtoeslag meer over huidig jaar voordat wij uw aanvraag hebben

beoordeeld U krijgt hiervan binnenkort een beschikking »

Wat moet u doen

Vul het bijgesloten formulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar ons terug Een

postzegel is niet nodig Doe dit voor datum vandaag 3 weken

Als u niet op tijd reageert
Als wij niet op tijd de gevraagde bewijsstukken ontvangen kunnen wij niet beoordelen of u recht

hebt op de toeslag De kinderopvangtoeslag die u hebt ontvangen over jaar jaren moet u dan

terugbetalen

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief Bel dan keuze menu CAF telefoonnummer U kunt bellen van

maandag tot en met vrijdag van 8 00 tot 17 00 uur

Hoogachtend

namens de directeur

Svoorletters en achternaam medewerker

Belastingdienst Toeslagen

Bijiage
Formulier

725676 00165



Kantoor Utrecht

Antwoordnummer 21360 6400 TZ HEERLEN Pays Bas Telefoon

0800 0543

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Land

Datum

DATUM

Uw kenmerk

BSN

Kenmerk

CAP VI KOT

Betreft

Verzoek om informatie

Geachte heer mevrouw

Kiezen eerste verzoek om info aanvullend verzoek om info na CAP 1502

U ontvangt kinderopvangtoeslag Wij hebben uw gegevens opnieuw beoordeeld Hieruit blijkt dat

wij aanvullende gegevens van u nodig hebben

Wat betekent dit voor u

U ontvangt geen kinderopvangtoeslag meer over jaar jaren voordat wij uw aanvraag hebben

beoordeeld U krijgt hiervan binnenkort een beschikking

Op datum CAP 1502 hebben wij u een brief gestuurd met het kenmerk CAP1502 In die brief

hebben wij aangegeven dat wij gegevens bij uw kinderopvanginstelling opgevraagd hebben om uw

recht op kinderopvangtoeslag over jaar jaren te beoordelen Ondanks ons verzoek aan uw

kinderopvanginstelling hebben we onvoldoende informatie gekregen om uw situatie te beoordelen

Daarom hebben wij aanvullende gegevens van u nodig

Wat moet u doen

Vul het bijgesloten formulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar ons terug Een

postzegel is niet nodig Doe dit voor Sdagtekening brief 3 wekenS

Als u niet op tijd reageert
Als wij niet op tijd de gevraagde bewijsstukken ontvangen kunnen wij niet beoordelen of u recht

hebt op de toeslag De kinderopvangtoeslag die u hebt ontvangen over jaar jaren moet u dan

terugbetalen

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief Bel dan de BelastingTelefoon 0800 0543 U kunt bellen van

maandag tot en met donderdag van 8 00 tot 20 00 uur en op vrijdag van 8 00 tot 17 00 uur

Hoogachtend

namens de directeur

voorletters en achternaam medewerker

Belastingdienst Toeslagen

Bijiage
Pormulier

725677 00166



Kantoor Utrecht

Antwoordnummer21360 6400TZ HEERLEN Pays Bas Telefoon

0800 0543

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Land

Datum

DATUM

Uw kenmerk

BSN sofinummer

Kenmerk

CAP VI KOT

Betreft

Verzoek om informatie

Geachte heer mevrouw

U ontvangt kinderopvangtoeslag Wij hebben uw gegevens opnieuw beoordeeld Hieruit blijkt dat wij
aanvullende gegevens van u nodig hebben

Wat betekent dit voor u

U ontvangt geen kinderopvangtoeslag meer over 2014 voordat wij uw aanvraag hebben

beoordeeld U krijgt hiervan binnenkort een beschikking

Wat moet u doen

Vul het bijgesloten formulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar ons terug Een

postzegel is niet nodig Doe dit voor dagtekening brief 3 weken

Als u niet op tijd reageert
Als wij niet op tijd de gevraagde bewijsstukken ontvangen kunnen wij niet beoordelen of u recht

hebt op de toeslag De kinderopvangtoeslag die u hebt ontvangen over jaar jaren moet u dan

terugbetalen

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief Bel dan de BelastingTelefoon 0800 0543 U kunt bellen van

maandag tot en met donderdag van 8 00 tot 20 00 uur en op vrijdag van 8 00 tot 17 00 uur

Hoogachtend

namens de directeur

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen

Bijiage
Formulier

725678 00167



Kantoor Utrecht

Postbus 2092 3500 GB UTRECHT Pays Bas Telefoon 088 155 24 65

Naam

Adres

Datum

datum

PC WOONPLAATS
Uw kenmerk

BSN

Kenmerk

CAP 1502
Betreft

Beoordeling kinderopvangtoeslag

Geachte heer mevrouw

U ontvangt kinderopvangtoeslag Wij vermoeden dat er onjuiste gegevens in uw aanvraag staan Voor

beoordeling van uw toeslag over 2014 en 2015 hebben wij gegevens bij uw kinderopvanginstelling

opgevraagd

Wat betekent dit voor u

Zolang wij uw situatie beoordelen ontvangt u geen voorschot kinderopvangtoeslag meer U ontvangt
hiervan eind mei een beschikking Zodra wij uw toeslag hebben beoordeeld sturen wij u hierover een

brief

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief Dan kunt u mij bellen op telefoonnummer 088 155 24 65 Ik ben

bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9 00 tot 15 00 uur

Hoogachtend

namens de directeur

naam behandelaar

Belastingdienst Toeslagen

725679 00168



Verzoek aanvullende

informatie

Ons Kenmerk
Antwoordnummer 21360 6400 TZ HEERLEN Pays Bas

FCAF VIB HT

Uw kenmerk

BSN
Naam

Ad res

PC WOONPLAATS

Waarom dit formulier

Met dit formulier kunt u de gevraagde informatie opsturen Wij hebben die nodig om uw gegevens te

kunnen beoordelen

Wat moet u doen

Stuur dit formulier met de gevraagde informatie voor dagtekening brief 3 weken near ons terug
Geef op de achterkant van dit formulier een toelichting als u een vervangend bewijsstuk meestuurt

Zodra \Nij uw gegevens hebben beoordeeld krijgt u bericht van ons

Maak kopieen van de hieronder gevraagde documenten U moet stukken opsturen voor alle maanden in

2013|2013 en 2014 waarin u huurtoesiag hebt ontvangen voor adres Zet op elke kopie in de

rechterbovenhoek uw burgerservicenummer

Huurcontract ondertekend door zowel verhuurder ais huurder

Bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel u of uw eventuele toeslagpartner heeft betaald aan uw

verhuurder Bijvoorbeeld bankafschriften of een schermprint van internetbankieren

Brief van de verhuurder over de jaarlijkse huurverhoging indien van toepassing

iOndertekenin aitijd invulien

Uw handtekening

I J

i T

I I

i i i
_

i i T

I I I I I I

1
Datum dd mm jjjj

J

Telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent

i T

I I

1 i i i i T

I I I I I I

1

J

o
o

O

CQ

Ll_

O

725680 00169



Toelichtin5i

Hebt u het gevraagde document niet of stuurt u een vervangend document Geef dan hier een

toelichting

r 1

L j

g

X

Ll_

O

725680 00169



Kantoor Utrecht

Antwoordnummer 21360 6400 TZ HEERLEN Pays Bas Telefoon

0800 0543

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Land

Datum

DATUM

Uw kenmerk

BSN sof nummer

Kenmerk

CAP VIB HT

Betreft

Verzoek om informatie

Geachte heer mevrouw

U ontvangt huurtoeslag voor uw huurwoning op adres adres of u hebt dit gekregen Wij gaan de

gegevens van uwtoeslag opnieuw beoordelen

Wat moet u doen

Vul het bijgesloten formulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar ons terug Doe

dit voor dagtekening brief 3 weken Een postzegel is niet nodig

Als u niet op tijd reageert
Als wij niet op tijd de gevraagde bewijsstukken ontvangen kunnen wij niet beoordelen of u recht

hebt op de toeslag De huurtoeslag die u hebt ontvangen voor uw woning op adres moet u dan

terugbetalen

Meer informatie

Hebt u nog vragen Bel dan de BelastingTelefoon 0800 0543 U kunt bellen van maandag tot en

met donderdag van 8 00 tot 20 00 uur en op vrijdag van 8 00 tot 17 00

Hoogachtend

namens de directeur

voorletters en achternaam medewerker

Belastingdienst Toeslagen

BiJIage
Formulier

725681 00170



Kantoor Utrecht

Antwoordnummer21360 6400TZ HEERLEN Pays Bas Telefoon

0800 0543

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Land

Datum

DATUM

Uw kenmerk

BSN sofinummer

Kenmerk

CAP VIB HT

Betreft

Verzoek om informatie

Geachte heer mevrouw

U ontvangt huurtoeslag voor uw huurwoning op adres adres of u hebt dit gekregen Wij gaan de

gegevens van uw toeslag opnieuw beoordelen

Wat moet u doen

Vul het bijgesloten formulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar ons terug Doe

dit voor Sdagtekening brief 3 weken Een postzegel is niet nodig

Als u niet op tijd reageert
Als wij niet op tijd de gevraagde bewijsstukken ontvangen kunnen wij niet beoordelen of u recht

hebt op de toeslag De huurtoeslag die u hebt ontvangen voor uw woning op adres moet u dan

terugbetalen

Meer informatie

Hebt u nog vragen Bel dan de BelastingTelefoon 0800 0543 U kunt bellen van maandag tot en

met donderdag van 8 00 tot 20 00 uur en op vrijdag van 8 00 tot 17 00

Hoogachtend

namens de directeur

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen

Bijiage
Formulier

725682 00171



Verzoek aanvullende

informatie

Ons Kenmerk
Antwoordnummer 21360 6400 TZ HEERLEN | Postbus 2545

6401 DA HEERLEN Pays Bas
FCAF VIB HTR

Uw kenmerk

BSN
Naam

Ad res

PC WOONPLAATS

Waarom dit formulier

Met dit formulier kunt u de gevraagde informatie opsturen Wij hebben die nodig om uw gegevens te

kunnen beoordelen

Wat moet u doen

Stuur dit formulier met de gevraagde informatie voor dagtekening brief 3 weken near ons terug
Geef op de achterkant van dit formulier een toelichting als u een vervangend bewijsstuk meestuurt

Zodra \Nij uw gegevens hebben beoordeeld krijgt u bericht van ons

Maak kopieen van de hieronder gevraagde documenten U moet stukken opsturen voor alle maanden in

2013|2013 en 2014 waarin u huurtoeslag hebt ontvangen voor adres Zet op elke kopie in de

rechterbovenhoek uw burgerservicenummer

Huurcontract ondertekend door zowel verhuurder als huurder

Bewijsstukken waaruit blijkt hoeveel u of uw eventuele toeslagpartner heeft betaald aan uw

verhuurder Bijvoorbeeld bankafschriften of een schermprint van internetbankieren

Brief van de verhuurder over de jaarlijkse huurverhoging indien van toepassing

iOndertekenin altiid invullen

Uw handtekening

I J

I T

I I

I I I
_

I I T

I I I I I I

1
Datum dd mm jjjj

J

Telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent

I T

I I

1 I I I I T

I I I I I I

1

J

§
P
I

m

Ll_

o

725683 00172



Toelichtin5i

Hebt u het gevraagde document niet of stuurt u een vervangend document Geef dan hier een

toelichting

r 1

L j

g

X

CQ

u

O

725683 00172



Kantoor Utrecht

Antwoordnummer 21360 6400 TZ HEERLEN | Postbus

2545 6401 DAHEERLEN Pays Bas

Telefoon

0800 0543 1 31 55 5 38 53 85

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Land

Datum

DATUM

Uw kenmerk

BSN

Kenmerk

CAP VIB HTR

Betreft

Laatste verzoek om informatie

aanhef

Op datum brief OAF VIB HT hebben wij u een brief gestuurd Hierin vroegen wij u ons stukken

toe te sturen voor de maanden in 2013|2013 en 2014 waarin u huurtoeslag hebt ontvangen voor

adres Maarwij hebben deze informatie nietvan u ontvangen

Wat moet u doen

Vul het bijgesloten formulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar ons terug Een

postzegel is niet nodig Doe dit voor dagtekening brief 3 weken

Hebt u onlangs de gegevens opgestuurd Dan hoeft u niets te doen

Als u niet op tijd reageert
Als wij niet op tijd de gevraagde bewijsstukken ontvangen dan kan ik niet beoordelen of u recht

hebt op de toeslag De huurtoeslag die u hebt ontvangen voor uw woning op adres moet u dan

terugbetalen

Meer informatie

Hebt u nog vragen Bel dan de BelastingTelefoon 0800 0543 U kunt bellen van maandag tot en

met donderdag van 8 00 tot 20 00 uur en op vrijdag van 8 00 tot 17 00

Hoogachtend

namens de directeur

voorletters en achternaam medewerker

Belastingdienst Toeslagen

BiJIage
Formulier

725684 00173



Kantoor Utrecht

Postbus 2092 3500 GB UTRECHT Pays Bas Telefoon 088 158 50 50

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Datum

datum

Uw kenmerk

BSN sofinummer

Ken mark

DVTCAF2

Betreft

Afspraak maken bij belastingkantoor

Geachte heer mevrouw

U krijgt kinderopvangtoeslag over 2014of u hebt dit onlangs aangevraagd Wij hebben uw gegevens

beoordeeld Op basis hiervan hebben wij vastgesteld dat wij onvoidoende gegevens hebben om te

beoordelen ofu rechthebtop kinderopvangtoeslag

Wat betekent dit voor u

Wij hebben uw kinderopvangtoeslag stopgezet U ontvangt hiervan binnenkort een beschikking

U moet een afspraak maken

Wij wlllen uw aanvraag goed en snel controleren Maak daarom direct een afspraak om met

bewijsstukken langs te komen bij het belastingkantoor Wij nemen de stukken dan samen met u door

Tijdens de afspraak nemen wij geen beslissing

Hoe maakt u een afspraak
Voor het maken van de afspraak of voor meer informatie belt u 088 158 50 50 U kunt bellen van

maandag tot en met vrijdag van 8 00 tot 15 00 uur Nadat u de afspraak hebt gemaakt sturen wij u een

afspraakbevestiging met een overzicht van de bewijsstukken die u moet meenemen

Beoordeling aanvraag

Aan de hand van uw bewijsstukken gaan wij uw aanvraag opnieuw beoordelen Blijkt hieruit dat u recht

hebt op kinderopvangtoeslag dan ontvangt u een nieuwe beschikking

Hoogachtend

namens de directeur

10 2 e

Belastingdienst Toeslagen

725687 00174



Kantoor Utrecht

Postbus 2092 3500 GB UTRECHT Pays Bas Telefoon 030 290 29 00

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Datum

datum

Uw kenmerk

BSN sofinummer

Ken mark

DVTCAF1

Betreft

Afspraak maken bij belastingkantoor

Geachte heer mevrouw

U krijgt kinderopvangtoeslag 2013 Wij hebben uw gegevens beoordeeld Op basis hiervan hebben wij
uw toeslag stopgezet en vastgesteld dat wij aanvullende gegevens van u nodig hebben

U moet een afspraak maken

Wij willen uw aanvraag goed en snel controleren Maak daarom direct een afspraak om met

bewijsstukken langs te komen bij het belastingkantoor Wij nemen de stukken dan samen met u door

Tijdens de afspraak nemen wij geen beslissing

Hoe maakt u een afspraak
Voor het maken van de afspraak of voor meer informatie belt u 030 290 29 00 U kunt bellen van

maandag tot en met vrijdag van 8 00 tot 15 00 uur Nadat u de afspraak hebt gemaakt sturen wij u een

afspiraakbevestiging met een overzicht van de bewijsstukken die u moet meenemen

Beoordeling aanvraag

Aan de hand van uw bewijsstukken gaan wij uw aanvraag opnieuw beoordelen Blijkt hieruit dat u recht

hebt op kinderopvangtoeslag dan ontvangt u een nieuwe beschikking

Hoogachtend

namens de directeur

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen

725688 00175



Kantoor Utrecht

Postbus 2092 3500 GB UTRECHT Pays Bas Telefoon 088 158 50 50

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Datum

datum

Uw kenmerk

BSN sofinummer

Ken mark

DVTCAF2

Betreft

Afspraak maken bij belastingkantoor

Geachte heer mevrouw

U krijgt kinderopvangtoeslag over 2014 of u hebt dit onlangs aangevraagd Wij hebben uw gegevens

beoordeeld Hieruit blijkt dat wij onvoldoende gegevens hebben om vast te stellen of u recht hebt op

kinderopvangtoeslag Daarom hebben wij aanvullende gegevens van u nodig

Wat betekent dit voor u

U ontvangt geen kinderopvangtoeslag meerover 2014 voordat wij uw aanvraag hebben beoordeeld U

ontvangt hiervan binnenkort een beschikking

U moet een afspraak maken

Wij willen uw aanvraag goed en snel controleren Maak daarom voor dagtekening 3 weken een

afspraak om met bewijsstukken langs te komen bij het belastingkantoor Wij nemen de stukken dan

samen met u door Tijdens de afspraak nemen wij geen beslissing

Hoe maakt u een afspraak
Voor het maken van de afspraak of voor meer informatie belt u 088 158 50 50 U kunt bellen van

maandag tot en met vrijdag van 8 00 tot 15 00 uur Nadat u de afspraak hebt gemaakt sturen wij u een

afspraakbevestiging met een overzicht van de bewijsstukken die u moet meenemen

Beoordeling aanvraag

Aan de hand van uw bewijsstukken gaan wij uw aanvraag opnieuw beoordelen Als wij een beslissing
hebben genomen ontvangt u een beschikking Blijkt uit de beoordeling dat u recht hebt op

kinderopvangtoeslag Dan betalen wij de toeslag uit Reageert u te laat of blijkt dat u niet aan de

voorwaarden voldoet Dan moet u de toeslag die u over 2014 hebt ontvangen terugbetalen

Hoogachtend

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen

725690 00176



Kantoor Utrecht

Antwoordnummer21360 6400TZ HEERLEN | Pastbus

2545 6401 DAHEERLEN Pays Bas

Telefoon

0800 0543 I 31 55 5 38 53 85

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Land

Datum

DATUM

Uw kenmerk

BSN

Kenmerk

CAF VI KOTR

Betreft

Verzoek om informatie

Geachte heer mevrouw

In de brief van datum brief CAP VI KOT hebben wij u gevraagd aanvullende informatie op te

sturen Maar wij hebben deze informatie niet van u ontvangen

Wat moet u doen

Vul het bijgesloten formulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar ons terug Een

postzegel is niet nodig Doe dit voor dagtekening brief 3 weken

Hebt u onlangs de gegevens opgestuurd Dan hoeft u niets te doen

Als u niet op tijd reageert
Als wij niet op tijd de gevraagde bewijsstukken ontvangen kunnen wij niet beoordelen of u recht

hebt op de toeslag De kinderopvangtoeslag die u hebt ontvangen over jaar jaren moet u dan

terugbetalen

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief Bel dan de BelastingTelefoon 0800 0543 U kunt bellen van

maandag tot en met donderdag van 8 00 tot 20 00 uur en op vrijdag van 8 00 tot 17 00 uur

Hoogachtend

namens de directeur

I0 2 e

Belastingdienst Toeslagen

Bijiage
Formulier

725691 00177



Verzoek aanvullende

informatie

Ons Kenmerk
Antwoordnummer 21360 6400 TZ HEERLEN | Postbus 2545

6401 DA HEERLEN Pays Bas
FCAF VI KOTR

Uw kenmerk

BSN
Naam

Ad res

PC WOONPLAATS

Land

Waarom dit formulier

Met dit formulier kunt u de gevraagde informatie opsturen Wij hebben die nodig om uw gegevens te

kunnen beoordelen

Wat moet u doen

Stuur dit formulier met de gevraagde informatie voor dagtekening brief 3 weken near ons terug
Geef op de achterkant van dit formulier een toelichting als u een vervangend bewijsstuk meestuurt

Zodra \Nij uw gegevens hebben beoordeeld krijgt u bericht van ons

Maak kopieen van de hieronder gevraagde documenten Zet op elke kopie in de rechterbovenhoek uw

burgerservicenummer

Bewijs van inschrijving van uw kind eren in bet basisonderwijs□

Aile contracten van bet kindercentrum of gastouderbureau voor naam kind namen

kinderen voor bet jaar | de jaren jaar jaren
□

Aile facturen voor de periode periode waaruit bet werkelijke aantal uren afgenomen

kinderopvang blijkt
□

Aile jaaropgaven van uw kindercentrum en of gastouderbureau voor bet jaar | de Jaren

jaar jaren waaruit bet werkelijke aantal uren afgenomen kinderopvang blijkt
□

Van uzeifeen van de voigende bewijsstukken voor betjaar | de jaren jaar jaren

Bewijs van inscbrijving van uw opleiding en

Bewijs van inscbrijving van uw inburgeringscursus Of een bewijs waaruit biijkt dat de

kosten voor inburgering zijn betaald

Bewijsstukken van uw re integratietraject van gemeente UWV of werkgever

□

Van uw toeslagpartner een van de voigende bewijsstukken voor bet jaar | de jaren

jaar jaren

Bewijs van inscbrijving van de opleiding en van uw toeslagpartner

Bewijs van inscbrijving van de inburgeringscursus van uw toeslagpartner Of een

bewijs waaruit blijkt dat de kosten voor inburgering zijn betaald

Bewijsstukken van bet re integratietraject van uw toeslagpartner van gemeente
UWV of werkgever

□

T—

CQ

8
cn

O
Loonstroken van uzelf voor de periode periode□

Loonstroken van uw toeslagpartner voor de periode periode□Ll

o

Bewijsstukken waaruit blijkt dat u of uw eventuele toeslagpartner de kinderopvangkosten
beeft betaald voor de periode periode Bijvoorbeeld bankafscbriften of een scbermprint
van internetbankieren Bij kwitanties en contante betalingen moet u bankafscbriften

meesturen waaruit bliikt dat u deze bedragen van uw rekening bebt opgenomen

n
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Kopieen van de maandelijkse urenstaten van de gastouderopvang Hierop moeten het

totale aantal opvanguren en de totale kosten staan die gemaakt zijn bij de gastouder De

urenstaten moeten ondertekend zijn door zowel u als de gastouder

□

Schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat u pleegouder bent□

Schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide ouders waaruit blijkt dat uw kind

gemiddeld drie dagen per week bij elke ouder verblijft
□

vrij invulveld□

iOndertekenin altiid invullen

Uw handtekening

I J

I T

I L

I I I
_

I I T

I I I I I I

1
Datum dd mm JJJJ

J

Telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent

I T

I L

1 I I I I T

I I I I I I

1

J

Meer informatie

Hebt u nog vragen Bel dan de BelastingTelefoon 0800 05431 31 55 5 38 53 85 U kunt bellen van

maandag tot en met donderdag van 8 00 tot 20 00 uur en op vrijdag van 8 00 tot 17 00 uur

CQ

P
O

G

H

O

Ll_

o
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Kantoor Utrecht

Antwoordnummer 21360 6400 TZ HEERLEN Pays Bas Telefoon

0800 0543

Naam

Adres

PC WOONPLAATS

Land

Datum

DATUM

Uw kenmerk

BSN sof nummer

Kenmerk

CAP VI

Betreft

Verzoek om informatie

Geachte heer mevrouw

U ontvangt toeslagsoort en of u hebt deze toeslag onlangs aangevraagd Wij hebben uw

gegevens opnieuw beoordeeld Hieruit blijkt dat wij aanvullende gegevens van u nodig hebben

Wat betekent dit voor u

U ontvangt geen toeslagsoort en meet over 2014 voordat wij uw aanvraag hebben beoordeeld

U krijgt hiervan binnenkort een beschikking

Wat moet u doen

Vul het bijgesloten formulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar ons terug Een

postzegel is niet nodig Doe dit voor dagtekening brief 3 weken

Als u niet op tijd reageert
Als wij niet op tijd de gevraagde bewijsstukken ontvangen kunnen wij niet beoordelen of u recht

hebt op de toeslag De toeslagsoort en die u hebt ontvangen over jaar jaren moet u dan

terugbetalen

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief Bel dan de BelastingTelefoon 0800 0543 U kunt bellen van

maandag tot en met donderdag van 8 00 tot 20 00 uur en op vrijdag van 8 00 tot 17 00 uur

Hoogachtend

namens de directeur

voorletters en achternaam medewerker

Belastingdienst Toeslagen

Bijiage
Formulier
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10 2 gBehandeling casus

Opdrachtformulier acties voor productieregister
Dit opdrachtformulier dient geheel ingevuld aangeleverd te worden bij het Werkloket

Van reguliere productie afwijkende acties worden opgenomen in het productieregister

10 2 e BA HHR I

l Sbelastingdienst nl

Opdrachtgever

Alleen productieregie mog acties

aanleveren werkvoorbereiding

ketenregie kantoorregie

10 2 6

Mail

Tel 10 2 6

Actie Reden aanlevering

Bijv ‘Controlezorg\ erzekerlng’

Toezichtsactie n a v niet compliante KOI

Afhandelmethode

Bijv Brief sturen via mailingloket’ of

‘Handmatig’ of ‘Automatisch macro’ etc

De rechtmatigheid van ontvangen kinderopvang

toeslagen moet worden beoordeeld ^ de benodigde

gegevens moeten worden opgevraagd mbv een

vraagbrief

Aantal posten Aantal aanvragers

• 58 aanvragers 2015 mogelijk ook al in 2014

Indian van toepassing Beschrijving in TVS

dit is de exacte beschrijving die in TVS is

moet worden opgenomen

Casusj 10 2 g | ivm een mogelijk misbruik van

kinderopvangtoeslag KOT hebben de diverse

toezichthouders een onderzoek gedaan bij een

kinderopvanginstelling KOI — in dit geval een GOB

Dit onderzoek is in een afrondende fase en kan leiden

tot handhaving door de gemeente

Mogelijk hebben de KOT aanvragers geprofiteerd van

onvolkomenheden bij of door de KOI en onterecht

KOT ontvangen In het verlengde hiervan wordt ook de

KGB meegenomen

huur Zorg KOT KGB

NEE NEE JA JA

Omschrijving van de actie

Hier een wat uitgebreidere omschrijving

van de actie

Bijv ‘BSN’s zijn uitgesloten voorformeei

beschikken Ontvangen een brief en

moeten bewijs aanleveren om de

uitbetaling te continueren’ of‘He

behandetvoorschriftXC

Casus 1Q 2 g | er is nav analyses een onderzoek

uitgevoerd naareen KOl Hierbij zijn mogelijke

onvolkomenheden met de wetgevingop het gebied

van de kinderopvang WKo en de fiscaliteit AWR

opgemerkt Deze mogelijke onvolkomenheden kunnen

leiden tot handhaving doorde gemeente in de

richting van de KOI

Er is een aantal kinderopvangtoeslag aanvragers

geselecteerd die mogelijk gebruik hebben gemaakt

van de onvolkomenheden bij of door de KOI Tot

deze selectie criteria behoorden onderandere de

afstand tussen het woonadres van de

toeslagaanvrageren de de KOI de hoogte van de

toeslag en het aantal kinderen per gastouder
Voor deze kinderopvangtoeslag aanvragers moet de

rechtmatigheid van de ontvangen

kinderopvangtoeslag worden onderzocht

Consequenties voor directe behandeling

Hier een omschrijving van de impact van

de actie op de directe behandeling voor

behandelaars

De KOT en de KGB moeten evt met terugwerkende

kracht vanaf 1 januari 2014 worden gestopt indien uit

de beoordeling van de ontvangen gegevens blijkt dat

de toeslagen onrechtmatig zijn toegekend

Bij alle wijzigingen incluis bezwaar en beroep etc

voor deze kinderopvangtoeslagaanvragers moeteerst

naarde reeds ontvangen stukken en de beoordeling

worden gekeken om na te gaan of er aanvullend

gegevens moeten worden opgevraagd

Consequenties voor indirecte behandeling

Hier een omschrijving van de impact van

de actie op de indirecte afhandeling door

behandelaars Indirect wil zeggen dat de

post in samenhang wordt opgepakt Welk

behandelvoorschrift kan worden gebruikt
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10 2 gBehandeling casu

Te leveren stukken afhankelijk van de regaling die wordt onderzocht

Regeling

KgbHuur Zorg Kot

• de opvangcontracten

o bij kindercentrums tussen

kindercentrum en aanvrager

o bij gastouderopvang

o tussen gastouder en

gastouderbureau

o tussen aanvrager en gastouder

o tussen aanvrager en

gastouderbureau
• de overzichten van verplichte girale

betalingen — let op de vereiste “eigen

bijdragen” en de tijdige betaling van de

opvangkosten
• evt kwitanties die moeten worden

onderbouwd door giraie betalingen
• de originele aanwezigheidslijsten

gastouder opvang of presentielijsten
kindercentrums

• de arbeidscontracten van de aanvragers

en hun evt partner ivm criterium van

gewerkte uren

•de SVB gegevens m b t de

kinderbijslag
• bij de behandeling de BVR

relatie van ouders en

kinderen en de

woonplaatsen van ouders en

kinderen

• de huurcontracten

• de bewijzen van de

girale betaling van

de huur

de

po

lissen

• De gegevens moeten worden aangeleverd voor hetgehele iopende toeslagjaar en het gehele vorige toesiagjaar

tenzij de toeslagperiode korter is ^ indien de toeslagperiode korter is moeten de gegevens worden aangeleverd

voor de gehele toeslagperiode
• Op de gegevens moeten de BSN s van de betrokkenen duidelijk leesbaar zijn vermeld
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Behandeling casus | 10 2 g

Opdrachtformulier acties voor productieregister
Dit opdrachtformulier dient geheel ingevuld aangeleverd te worden bij het Werkloket

Van reguliere productie afwijkende acties worden opgenomen in het productieregister

10 2 e y BA HHR l

l@belastingdienst nl

Opdrachtgever

Alleen productieregie mog acties

aanleveren werkvoorbereiding

ketenregie kantoorregie

10 2 6

Mail

Tel [ □10 2 6

Actie Reden aanlevering

Bijv ‘Controlezorg\ erzekerlng’

Toezichtsactie n a v niet compliante KOI

Afhandelmethode

Bijv Brief sturen via mailingloket’ of

‘Handmatig’ of ‘Automatisch macro’ etc

De rechtmatigheid van ontvangen kinderopvang

toeslagen moet worden beoordeeld ^ de benodigde

gegevens moeten worden opgevraagd mbv een

vraagbrief

Aantal posten Aantal aanvragers

• 51 aanvragers 2015 mogelijk ook al in 2014

CasusI 10 2 g [j0 2 ^ivm een mogelijk misbruikvan

kinderopvangtoeslag KOT wordt een onderzoek

gedaan naar de rechtmatigheid van de KOT die is

toegekend obv kinderopvang bij een

kinderopvanginstelling KOI in dit geval meerdere

KC s

Mogelijk hebben de KOT aanvragers geprofiteerd van

onvolkomenheden bij of door de KOI en onterecht

KOT ontvangen In het verlengde hiervan wordt ookde

KGB meegenomen

Indian van toepassing Beschrijving in TVS

dit is de exacte beschrijving die in TVS is

moet worden opgenomen

huur Zorg KOT KGB

NEE NEE JA JA

CasusI 10 2 g ^0 2 ^er is nav analyses en een klik

en informatie vanuit de gemeente een onderzoek

uitgevoerd naar een KOI Er is een aantal

kinderopvangtoeslag aanvragers geselecteerd 2015

KOT € 10 000 die mogelijk gebruik hebben gemaakt

van de onvolkomenheden bij of door de KOI

Voordeze kinderopvangtoeslag aanvragers moetde

rechtmatigheid van de ontvangen kinderopvang-

toeslag worden onderzocht

Omschrijving van de actie

Hier een wat uitgebreidere omschrijving

van de actie

Bijv ‘BSN’s zijn uitgesloten voorformeei

beschikken Ontvangen een brief en

moeten bewijs aanleveren om de

uitbetaling te continueren’ of‘ZIe

behandelvoorschriftXC

Consequenties voor directe behandeling

Hier een omschrijving van de impact van

de actie op de directe behandeling voor

behandelaars

De KOT en de KGB moeten evt met terugwerkende

kracht vanaf 1 januari 2014 worden gestopt indien uit

de beoordeling van de ontvangen gegevens blijkt dat

de toeslagen onrechtmatig zijn toegekend

Bij alle wijzigingen incluis bezwaar en beroep etc

voor deze kinderopvangtoeslagaanvragers moet eerst

naarde reeds ontvangen stukken en de beoordeling
worden gekeken om na te gaan of er aanvullend

gegevens moeten worden opgevraagd

Consequenties voor indirecte behandeling

Hier een omschrijving van de impact van

de actie op de indirecte afhandeling door

behandelaars Indirect wil zeggen dat de

post in samenhang wordt opgepakt Weik

behandelvoorschrift kan worden gebruikt
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Behandeling casus | I0 2 g

Te leveren stukken afhankelijk van de regeling die wordt onderzocht

Regeling

KgbHuur Zorg Kot

• de huurcontracten

• de bewijzen van de

girale betaling van

de huur

• de • de opvangcontracten

o bij kindercentrums tussen

kindercentrum en aanvrager

o bij gastouderopvang

o tussen gastouder en

gastouderbureau

o tussen aanvrager en gastouder

o tussen aanvrager en

gastouderbureau
• de overzichten van verplichte girale

betalingen let op de vereiste “eigen

bijdragen” en de tijdige betaling van de

opvangkosten
• evt kwitanties die moeten worden

onderbouwd door girale betalingen
• de originele aanwezigheidslijsten

gastouder opvang of presentielijsten

kindercentrums

• de arbeidscontracten van de aanvragers

en hun evt partner {ivm criterium van

gewerkte uren

•de SVB gegevens m b t de

kinderbijslag
• bij de behandeling de BVR

relatie van ouders en

kinderen en de

woonplaatsen van ouders en

kinderen

po

lissen

• De gegevens moeten worden aangeleverd voor hetgehele lopende toeslagjaaren het gehele vorige toeslagjaar

tenzij de toeslagperiode korter is indien de toeslagperiode korter is moeten de gegevens worden aangeleverd
voor de gehele toeslagperiode

• Op de gegevens moeten de BSN s van de betrokkenen duidelijk leesbaar zijn vermeld
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Instructie Behandelverslag 1 ^lijn 08 02 2016

Versie 0 9

Naar aanleiding van een melding meet altijd een behandelverslag 1 lijn worden ingevuld Dit behandelverslag meet worden

opgeslagen op in de map op de Q schijf Verander niet de volgorde in het behandelverslag
Het behandelverslag 1Mijn moetvolledig worden ingevuld In het behandelverslag moeteen advies worden gegeven Dit

advies kan zijn
Boete opieggen
Sanctiememo maken

Preweeg maken

Geen fraude

Nadatde melding compleet is afgehandeld en h

controleert het behandelverslag en daama legt 10 2 e et behandelverslag voor aan de BFC’ers Alle items in het

behandelverslag moeten zoveel duidelijk en compieei mogelijk worden ingevuld en zet er altijd achter of je een document hebt

opgeslagen op de q schijf en of in DAS

Verander niet de volg orde in het behandelverslag zodat op de eerste bladzijde al de conclusie bekend is en de opbouw van

het document altijd hetzelfde

andelverslag is ingevuld moet het worden voorgelegd aan 10 2 e Zij

Behandelaar

Zethierje eigen naam

Betrokkene n

BSN aanvrager naam

Adres

BSN partner naam

BSN kind naam en geboortedatum
BSN kind naam en geboortedatum
Huur ook de BSN’s meerderjarige medebewoners naam geboortedatum

Aanleiding
Vermeld hier duidelijk de bron en de inhoud van de melding

Fraude

Maak een specifieke omschrijving waaruit de opzet c q grove schuld blijkt
Gebruik geen ‘sfeer makers’ in je verslag zoals bijv zelf gefabriceerde fecturen blijkbaar Let op je woordgebruik
De opbouw is volgens de noemers Gegevens betreffende de aanvraag en wijzigingen actie uitvraag Koi conclusie Het

al dan niet kwalijke van het handelen waarop fraude ja nee of vermoedelijk aansluit

Nogmaals het verhalende makkelijk leesbare is hetdoel Hetgeheel wat hier staat moet aansluiten op hetgeen is bevonden

Riixynnrhool H‘

10 2 6

KOT

eRTK tot2012

TVS vanaf2012

WFM DMS

Eldoc

DAS

FROBO archief

Opvangperiode vermeld in eRKT en of TVS perjaar en perperiode en peropvang

Gewerkte uren voor de betreffende periode
Doelgroeper
Gemeentelijke bijdrage

1
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Instructie Behandelverslag 1 ^lijn 08 02 2016

Versie 0 9

Huur

IDT

TVS

WFM DMS

DAS

FROBO archief

Klantregistratie wanneerhetadres in BvR niet correct is

BAG viewer

KGB

eKIT

TVS

WFM DMS

DAS

FROBO archief

SVB mailen naar SVB Hans den Ouden

Zorg
IDT

TVS

WFM DMS

Vektis

Algemene informatie

Vermeld hierde informatie die je hebtgevonden in onderstaande systemen en applicaties En zethierbij ook watje hebt

opgeslagen in de map op de Q schijf

BvR

IGA

Betalingen invordering
eCOA DACAS

elNL

GAS

Rekeningnummer tenaamstelling
RBG

eBRG

TING

Inkomen

FLG

ABS

I KB

Suwi net

RIS studiefinanciering

KOI

KOI viewer

KOI bekend in FSV

KOI bekend bij CAF

Opvanginstelling en

LRK periode

KOT Contra informatie vermeid watje hebtopgesiagen op de q schijf
Bewljsstukken KOI

Jaaropgaven facturen zet hierde jaren en perloden bij en of het is opgeslagen op de q schijf
Opvang plaatsingscontract zet hier de jaren en perioden bij en of het is opgeslagen op de q schijf
bankafschiiften

Bewijsstukken aanvrager

2
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Instructie Behandelverslag 1 ^lijn 08 02 2016

Versie 0 9

Bewijs inschrijving onderwijs
Bewijs volgen opieiding van instituut

Bewijs van re integratie van gemeente

Urenstaatbij eigen onderneming
Loonstroken

bankafschriflen

Bewijsstukken partner
Bewijs inschrijving onderwijs
Bewijs volgen opieiding van instituut

Bewijs van re integratie van gemeente

Urenstaatbij eigen onderneming
Loonstroken

bankafschriflen

Huur Contra informatie vermeld wat je hebt opgeslagen op de q schijf
Huurcontract

Betaalbewijzen
VHA

In het behandelverslag staat een duidelijk overzicht van de betalingen aan de burger die onterechtzijn ontvangen en wat de

burger heefl beoogd om te laten uitbetalen Vul dit correct in

Behandeling
TVS mutatie

Behandel de FRS uilworp en TSL uitworp
TVS gespreksnotie

Maken van een gespreksnotitie

Tijdens behandeling in TVS kan het nodig zijn telefonisch contact op te nemen metde burger Naaraanleiding van elk

klantcontact of paging tot klantcontact moet een gespreksnotitie worden gemaakt
Gespreksnotities moeten aan een bepaalde standaard voldoen Standaardisatie bevordert uniform werken en voorkomt

wildgroei aan gespreksnotities De standaard voor gespreksnotities bij verschillende situaties en voorbeelden hiervan staan in

een excel bestand De GM 06 de generieke module voor het maken van gespreksnotitie en het excelbestand staan op

Q \VEPROW59\TSL_UT_Bbt ttp bf\Toezicht\Werkinstructies team Fraude

Het maken van een gespreksnotitie
1 Kies voor de menuoptie ‘Gespreksnotitie maken’

2 Als sprake is van samenhang bijvoorbeeld DV werkopdracht en Uitval TSL zet dan alles in een gespreksnotitie
3 Houd bij het maken van een gespreksnotitie zoveel mogelijk rekening metde leesbaartieid voorandere partijen Schrijf
duidelijk en zonder afkortingen
5 Achter ‘Onderwerp’ moet het juiste onderwerp worden in gevuld

Open het excel bestand ‘Format gespreksnotities TVS’

Bepaal welk onderwerp moet worden ingevuld
6 Het 0 2 ^‘Opmerking’ moet worden gevuld Vul het 0 2 ^pmerking in conform hetbijbehorende format gespreksnotities
TVS

7 Klik op ‘Opslaan’
8 De gemaakte gespreksnotitie kan teruggevonden worden door te kiezen voor de menuoptie ‘Gespreksnotities’

FSV

vul alles correct in Zet dit behandelverslag T lijn niet in FSV maar sla dit op de qschijf
Vul alle rubrieken goed in

Is sprake van Fraude vink de Rubriek “Fraude” aan en klik bij “Invordering” 1x1 aan

Zet in FSV ook wanneerje een BSN op deToezichtlijst en uitsluitlijst hebt laten zetten

Toezichtlijst
Stuur een mail van de “Toeslagen Fraude_Postbus” om een BSN op de Toezichtlijst te laten zetten Vermeld in de mail het

BSN van de aanvrager evt het BSN van de partner het middel waarvoorhetBSN op de Toezichtlijst moet worden gezeten
vanaf welk jaar

Uitsluitlijst
Nadatde burger een formele beschikking heeft ontvangen stuur dan een mail naarde “Toeslagen Fraude_Poslbus” Venneld

in de mail het BSN van de aanvrager evt het BSN van de partner het middel waarvoor het BSN op de uitsluitlijst moet worden

gezeten vanaf welk jaar

3

725698 00187



Instructie Uitworp FRS

Met aanvulling recidivist biz 4 22 06 2017

De medewerker van team Fraude heeft geconstateerd dat de burger ten onrechte een aanvraag

huurtoeslag zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag heeft ingediend Om te voorkomen dat deze burger

nogmaals onterecht een toeslag krijgt is het BSN van de aanvrager partner en of medebewoner op

de toezichtlijst geplaatst
Wanneerde klanteen nieuwe aanvraag of een wijziging indient ontstaat Uitworp FRS met de

omschrijving “Uitworp vanwege bron op Toezichtlijst” Deze uitworp moet volledig worden beoordeel d

en behandeld door de medewerkers van team Fraude

Belangrijk

Team Fraude heeft een BSN op de Toezichtlijst gezet voor een of meerdere middelen

Het is nog niet mogelijk om een BSN voor een of meerdere middel en op de

Toezichtlijst te zetten daaro m zal elke nieuwe aanvraag wijziging voor alle middelen die

de burger indient niet in TSL worden gezet maar wordt tegengehouden door de FRS

uitworp

Alle FRS uitworp van een burger moet worden behandeld

De nieuwe aanvraag wijziging van het middel dat op de Toezichtlijst in FSV moet altijd

zorgvuldig en met “een fraude oog worden bekeken En voor dit middel moet altijd

bewijzen worden opgevraagd

Controleer of de burger de onrechtmatige aanvraag herhaald of dat een aanvraag is

ingediend op basis van nieuwe gegevens

Is de nieuwe aanvraag wijziging weer een poging om fraude te plegen moet dit worden

gemeld aan Toeslagen Fraude Postbus ZiJ zullen dit vermelden als een nieuwe poging

op de Toezichtlijst Dit is van belang om bij meerdere pogingen aan de burger een boete

opte leggen

De nieuwe aanvraag wijziging van de middelen die niet op de Toezichtlijst en in FSV

staan moeten worden behandeld als een gewone nieuwe aanvraag wijziging

De BSN’s zijn geplaatst op
“

Uitsluitlijst b eschikken” Heeft de medewerker geconstateerd
dat de burger dat een rechtmatige aanvraag heeft ingediend moet het BSN

“Uitsluitlijst be schikken” worden verwijderd Daarna kan de formele beslissing worden

afgegeven Nadatde formele beschikking is afgegeven moe t indien nodig het BSN

opnieuwop
“

Uitsluitlijst b eschikken” worden geplaatst

van

Wanneer een burger een onrechtmatige aanvraag heeft ingediend maar nu voor een ander

Jaar bijv 2013 moet dit Jaar ook in FSV worden vermeld Dit moet op een nieuw tabblad

worden gezet Geef aan de Postbus Toeslagen Fraude door dat de burger een nieuwe poging
heeft gedaan om een fraudeleuze aanvraag in te dienen BiJ het BSN wordt de datum van

doorgeven gezet en het BSN staat weer langer op de Toezichtlijst

Wanneer een burger een bezwaar heeft ingediend kan dit bezwaar vanuit uitworp FRS niet

worden behandeld Het bezwaar moet in de Uitworp FRS ambtshalve via “Wijziging melden”

worden opgevoerd met melding 39 Het bezwaar wordt daarna aangeboden in Uitworp TSL

Vanuit de uitworp TSL Moet het BSN gelijk geclaimd worden en kan het bezwaar worden

behandeld
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Onderstaande aandachtspunten zijn van belang

FSV meet altijd worden geraadpleegd om de reden van plaatsing van het BSN van de

aanvrager partner en of de medebewoner op de Toezichtlijst te achterhalen

Het BSN van de aanvrager moet indien de aanvra a g en onrechtmatig is op de

Toezichtlijst worden gezet maar ook het BSN van de partner moet op de Toezichtlijst worden

gezet BiJ een huurtoeslagaanvraag m oet en ook het BSN van de meerderjarige
medebewoner s op de Toezichtlijst worden gezet

Het BSN van de aanvrager partner en of meerderjarige medebewoner staat voor langere tijd

op de Toezichtlijst Er wordt beoordeeld of bij het BSN van de aanvrager partner en of

meerderjarige medebewoners de einddatum kan worden gezet Bij het BSN van de burgers
die gedurende het jaar weer proberen op basis van onrechtmatige gegevens een toeslag te

verkrijgen moet de datum bij het BSN langer op de Toezichtlijst staan

Onderstaande instructie is voor de middeien die niet op de Toezichtiijst staan

Huurtoeslag

Controleer bij een aanvraag Huurtoeslag

de aanvangsdatum van de huur

de datum inschrijving in BvR het adres op de aanvraag en in BvR

de huurgegevens

partner op de aanvraag en in BvR

het aantal kinderen op de aanvraag en in BvR

Controleer in BvR bij 3170 aan de hand van postcode huisnummer hoeveel personen op dat

adres wonen in dezelfde periode als de aanvrager

De verblijfstitel van aanvrager en of partner
aan voor hetzelfde adres waarvoor eerder een onrechtmatige aanvraag is ingediend
Controleer altijd of geen nieuwe uitval in FRS en of TSL is ontstaan na behandeling van de

aanvraag wijziging en behandel de ze nieuwe uitval

Zorg

Controleer bij een aanvraag Zorgtoeslag
de gegevens van aanvrager en of partner op de aanvraag en

gegevens in BvR

is aanvrager en of partner zorgverzekerd in Vektis

Controleer altijd of geen nieuwe uitval in FRS en of TSL is o ntstaan na behandeling van de

aanvraag wijziging en behandel deze nieuwe uitval

Kinderopvangtoeslag

Controleer bij een aanvraag KOT

inkomen van aanvrager en of partner
de kinderen in BvR en vergelijk dit het aantal kinderen vermeld in de aanvraag

de kinderopvang LRK en het aantal uren vermeld in de aanvraag

Controleer de jaaropgaven
Neem contact op met de opvang of het kind bekend is en voor hoeveel uren het kind is

geplaatst
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Controleer altijd of geen nieuwe uitval in FRS en of TSL is ontst aan na behandeling van de

aanvraag wijziging en behandel deze nieuwe uitval

Onderstaande instructie is voor de middeien die wei op de Toezichtlijst staan

Huurtoeslag

Controleer bij een aanvraag Huurtoeslag

de aanvangsdatum van de huur

de datum inschrijving in BvR bet adres op de aanvraag en in BvR

de huurgegevens

partner op de aanvraag en in BvR

het aantal kinderen op de aanvraag en in BvR

Controleer in BvR bij 3170 aan de hand van postcode huisnummer hoeveel personen op dat

adres wonen in dezelfde periode als de aanvrager

De verblijfstitel van aanvrager en of partner
aan voor hetzelfde adres waarvoor eerder een onrechtmatige aanvraag is ingediend
Controleer altijd of geen nieuwe uitval in FRS en of TSL is ontstaan na behandeling van de

aanvraag wijziging en behandel deze nieuwe uitval

Vraag bij de burger het huurcontract op en de bankafschriften voor de hele periode dat de

burger huurtoeslag heeft aangevraagd

Zorg

Controleer bij een aanvraag Zorgtoeslag
de gegevens van aanvrager en of partner op de aanvraag en

gegevens in BvR

is aanvrager en of partner zorgverzekerd in Vektis

Controleer altijd of geen nieuwe uitval in FRS en of TSL is ontsta an na behandeling van de

aanvraag wijziging en behandel deze nieuwe uitval

Kinderopvangtoeslag

Controleer bij een aanvraag KOT

inkomen van aanvrager en of partner
de kinderen in BvR en vergelijk dit het aantal kinderen vermeld in de aanvraag

de kinderopvang LRK en het aantal uren vermeld in de aanvraag

Controleer de jaaropgaven
Neem contact op met de opvang of het kind bekend is en voor hoeveel uren het kind is

geplaatst
Controleer altijd of geen nieuwe uitval in FRS en of TSL is ontsta

aanvraag wijziging en behandel deze nieuwe uitval

Vraag bij de burger de jaaropgave facturen en bankafschriften op de voor de hele periode
dat de burger kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd

an na behandeling van de
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Aanvulling FRS uitworp

FRS uitworp ontstaat wanneer het BSN van de burger op de Toezichtlijst staat voor een of

meerdere middelen Werkbundels worden aangeboden aan team Fraude om een BSN op de

Toezichtlijst staat Beide werkstromen hebben dezelfde aandachtspunten

a Wanneer een burger weer een frauduleuze aanvraag en of wijziging indient moet door de

medewerker actie worden ondernomen

b Wanneer blijkt uit de behandelen van een BSN in een werkbundel

sprake is van een frauduleuze aanvr aag

dat er nogmaals

Werkwijze

1 De medewerker moet het eerdere behandelverslag uit de map “Fraudezaken” halen of uit

de map “Preweeg

2 Schrijf bij “Behandeld door” in het “ROOD” Je naam en bij “Start datum” in het “ROOD” de

datum Schrijf onderaan het behandelverslag in het “ROOD” je bevindingen

3 Geef dit behandelverslag aan de BFO’ er en overleg direct met de BFO’er De BFC’er

beoordeelt of er een vervolgonderzoek moet komen

4 Oordeelt de BFC’er dat er geen vervolgonderzoek nodig is dan zet je dit in het verslag en

sla dit verslag op in de map met hetzelfde BSN in de map “Fraudezaken” of in de map

“Preweeg”

5 Wanneer de BFC’er heeft beoordeelt dat de zaak verder in behandeling moet worden

genomen moet een tabblad worden gemaakt in FSV

6 Boek dit onder de naam “Anke van Scharrenburg|” en niet dichtboeken

7 Sla dit verslag op in de map met hetzelfde BSN in de map “Fraudezaken” of in de map

“Preweeg”

8 Stuur een mail naar de Toeslagen Fraude_Postbus o m het BSN te boeken in BPM en cc

naar Shanita voor de voortgang van de werkzaamheden

9 Stuur een 2 ® mail naar de Toeslagen Fraude_Postbus om deze nieuwe poging te

vermelden op de Toezichtlijst
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Meldingen in FSV

FSV is het systeem om fraudemeldingen in op te slaan voor Toeslagen en ten dele wordt het ook door

Belastingen gebruikt

In het verleden werd in FSV heel veel informatie gezeten veel documenten als bijiage opgeslagen
Het aantekeningenscherm in FSV is daardoor niet meer duidelijk en overzichtelijk

Afgesproken is om FSV en met name het scherm “Aantekening” te gebruiken om alle administratieve

handelingen in te zetten met een summiere opsomming en de datum van vermelding bijv
Info opgevraagd bij de KOI burger datum

Info niet ontvangen datum

Burger ontvangt geen toeslag beschikking uit datum

BSN op Toezichtlijst gezet datum

Bezwaar ontvangen datum

Bezwaar gegrond omdat datum

BSN van toezichtlijst verwijderd datum

Conclusie resultaat van Je onderzoek

Afgesproken is ook dat documenten niet meer als bijiage in FSV worden opgeslagen maar op de Q

schijf in het pad Q \VEPROW59\TSL_UT_Bbt rtp bf\Fraudezaken

Op de Q schijf moet voor elk BSN een map worden gemaakt In deze map de naam van de map is

het BSN en achternaam van de burger moeten de documenten worden opgeslagen Zolang je het

BSN in behandeling hebt moetjouw eigen naam tussen haakjes erachterstaan

Wanneer een college een BSN in behandeling heeft en voor dit BSN komen nieuwe aanvullende

documenten bij het Meldpunt binnen zal het Meldpunt een mail sturen naar de college

Op verzoek van de BFC’ers worden in de map alle documenten opgeslagen die van belang zijn voor

dit BSN zodat er altijd een compleet dossier voor dit BSN op de Q schijf staat Dit geldt voor team 1

en team 2

Team 1

In FSV moet het BSN van aanvrageren indien aanwezig de partner worden gezet van wie is

vastgesteld dat bewust onjuiste gegevens zijn verstrekt Vermeld in FSV alle gegevens op het

tabblad van de aanvrageren maak vervolgens een tabblad aan voor de partner Op het

tabblad van de partner verwijs je naar het BSN van de aanvrager Vink bij fraude bij de partner
aan “Medeplichtig” Alleen als ook aan de partner ten onrechte een bedrag is uitbetaald vinkje
rubriek Fraude aan en vermeld je 1X1 in dit geval is de partner “Dader”

Wanneer het een ex partner betreft vermeld duidelijk de periode van partnerschap

Zet in FSV een korte duidelijke omschrijving van de preweeg en of sanctiememo En vermeld

ook waarje deze documenten hebt opgeslagen

Zet in FSV al je administratieve handelingen met datum

Documenten die fysiek op de afdeling komen moeten op de Q \VEPROW59\TSL_UT_Bbt
rtp bf\ Fraudezaken worden opgeslagen en verwerkt worden volgens het schema van

“Archivering documenten”

Neemje een afgesloten tabblad In behandeling verwijderdan de einddatum nr 16 en zet in

het Aantekeningscherm je user id en datum wanneer je het tabblad van een betreffend jaar
en middel opnieuwin behandeling neemt

Maak geen dubbele tabbladen van een zelfde jaar en toeslagsoort aan
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Zorg ervoordatallejaren in FSV door jou worden afgehandeld Isergeen sprake van fraude

boek dan ook deze tabbladen dicht

Team 2

Vermeldt in FSV in het aantekeningenscherm dat je een bezwaar in behandeling hebt

genomen metje userrid en datum

Zet in FSV alle de administratieve handelingen met datum

In FSV moet het resultaat van de behandeling van het bezwaarschrift worden vermeld

Overleg met een collega van team 1 wanneer je naar aanleiding van het bezwaarschrift een

andere beslissing neemtdan de collega van team 1

Na afhandeling van het bezwaarschrift moeten alle documenten worden opgeslagen in de

map op de Q \VEPROW59\TSL_UT_Bbt rtp bf\ Fraudezaken

Als het bezwaarschrift gegrond is kijk of het BSN voor dat middel en jaar van “Beheer

uitsluitingen” moet worden verwijderd

Vergeet ook niet de vinkjes bij “Fraude” weg te halen en 1x1 bij “Invordering”
Controleerof het nog zinvol is als het bezwaarschrift gegrond is om het BSN op de

Toezichtlijst uitsluitlijst te laten staan

Zie de schermprint in de FSV instructie hoe FSV verder moet worden ingevuld

Boete

Als een boete wordt opgelegd moet “Boete” worden aangevinkt in FSV het boetebedrag en

boetepercentage worden aangegeven
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Wanneer zet je wel een melding in FSV en wanneer niet onderstaand staan voorbeelden

WEL

Een frauduleuze melding

Perjaar
❖ Per middel

Een nieuwe frauduleuze nieuwe aanvraag en of wijziging
❖ Wanneer het betreffende jaar en middel al in FSV staan zet dit nieuwe feiten je userid

hierbij maak geen nieuw tabblad aan Geef indien nodig aan het Meldpunt door dat dit

een nieuwe poging is van de burger om fraude te plegen Deze poging wordt vermeld in

de Tool Toezichtlijst
Dient de burger voor het middel dat in FSV staat een juiste aanvraag en of wijziging in

zet dit ook in FSV En zet Je userid hierbij
❖ Is het een frauduleuze aanvraag en of wijziging en staat dit middel nog niet in FSV maak

een nieuw tabblad aan Blijkt na onderzoek dat dit BSN ook op de Toezichtlijst moet

worden gezet geef dit door aan het Meldpunt

NIET

Wanneer een middel niet in FSV en de burger stuurt een correcte aanvraag en of wijziging op

valt dit ook in de FRS uitworp Deze aanvraag en of wijziging niet in FSV zetten

Let op

Dupliceer nooit een tabblad maak zelf een nieuw tabblad aan

Het scherm “Aantekeningen” mag niet helemaal worden gevuld Zet alle informatie op

de Q \VEPROW59\TSL_UT_Bbt rtp bf\Fraudezaken\Fraudezaken in de map met he

betreffende BSN

In verband met foutmeldingen mogen onderstaande tekens mogen niet in FSV

worden gezet

@ € ^

_

“
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Uitleg
1 BSN invullen

2 Achternaam invullen zonder voorvoegsel
3 Voorletters invullen met spatie ertussen bijv E F Overnemen wat in BvR staat

4 Voorvoegsel volledig uitschrijven bijv van

5 Soort fraude Toeslagen
6 Adres invullen vanult BvR

7 Postcode invullen vanuit BvR

8 Plaats invullen

9 Land Invullen

10 Rol moetgevuld zijn Dader mededaderof slachtoffer Bijdaderen mededader meet “Fraude”

worden aangevinkten bij “Invordering” 1x1 warden vermeld

11 Besmet adres niet aanklikken

12 Middel kies de Juiste toeslag dus

KOT Toeslagen

Zorg Toeslagen
Huur Toeslagen
KGB Toeslagen

13 Belastingjaar klikop het Juiste Jaar
14 Bron klikop de juiste bron bij MNSPA VSNP altijd “Insolventie” aanklikken

15 Datum opname vul de datum van vandaag in

16 Datum afdoening vul de datum in dat je de melding hebt afgehandeld
17 Correctiebedrag vul hier altijd € 0 in

18 Fiscaal nadeel vul hier het bedrag in dat de klant beoogd heeftte krijgen
19 Belastingbedrag vul altijd € 0 in

20 Boete meet worden aangevinkt door medewerker team 2 die de boete behandelt

21 Boetebedrag meet gevuld worden door medewerker van team 2 die de boete opgelegd heeft

22 Fraude vink dit altijd aan als sprake is van fraude

23 ID Fraude vink dit aan als sprake is van ID fraude

24 Opgevoerd door hier staat de naam van de opvoerder in

25 Niet vullen leeg laten Dit FSV wordt geen Bestuurlijke informatie gehaald
26 Behandeld door vul hier de naam van de behandelaar in

27 Competente eenheid vul hier altijd 700 Toeslagen
28 Partner BSN wanneer een partner aanwezig is altijd het BSN invullen

29 Partner naam wanneer een partner aanwezig is altijd de naam invullen

30 LRK LRK invullen wanneer het een fraude met KOT betreft

31 Invordering hier zijn 3 mogelijkheden
Klik op 1x1 Team wanneer het fraude is en het BSN op de Toezichtlijst is Wordt gezet
Vinkalleen in FSV 1X1 aan als voor betreffend jaar en middel er een terugvordering is of

ontstaat Is voor dat middel en jaar niets uitbetaald dan niet 1X1 aanvinken

Klik op Regulier wanneer geen sprake is van fraude maar wel een terugvordering is

ontstaan

1X2 team niet gebruiken
Art 7 AWIR niet gebruiken

32 Projectcode landelijk hier kan 9999 staan dit meet je weghalen
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Algemeen

Bij het boeken in FSV van een melding die niet direct wordt afgehandeld mag nooit “Fraude”

worden aangevinkt en 1x1 worden vermeld Tenzij duidelijk is dat het absoluut fraude betreft

m

^ Elk BSN dat op de Toezichtlijst wordt gezet moet in FSV zijn geregistreerd De melding moet

volledig zijn behandeld en dicht geboekt in FSV Een BSN wordt dus nooit op de Toezichtlijst
gezet wanneer het BSN niet in FSV staat

Is het noodzakelijk om het BSN met spoed op de Toezichtlijst te registreren en is het niet

mogelijk om de melding in FSV dicht te boeken zet een duidelijke reden in FSV

Zorg ervoordat in TVS de juiste beschikking wordt afgegeven Denk ook aan oude en nieuwe

jaren

ts

^ Maak in TVS een duidelijke gespreksnotitie De collega fraude medewerker moet direct

kunnen zien wat het probleem is Zie GM06

Maak altijd een beoordelingsbrief na het uitvragen van stukken Ongeacht of je de stukken wel

of niet hebt ontvangen
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Archivering van documenten

Zodra het Meldpunt een BSN in FSV zet wordt een map gemaakt op de

Q \VEPROW59\TSL_UT_Bbt rtp bf\Fraudezaken

Staat er nog geen map op de Q schijf en je gaat een BSN behandelen maak dan altijd zelf een map

aan met als naam het BSN van de burger en deachternaam van de burger zondertoevoegingen
Zolang je aan het onderzoek werkt zet je je eigen naam tussen haal^es achter het BSN

Pas als alles is afgerond haal je je naam weg De map draagt nu alleen de naam van het BSN en de

achternaam van de burger zonder toevoegingen

Elk verslag van de 1® lijnwerk wordt besproken met de BFC De BFC’er geeft aan wat het vervolg zal

zijn Vul in verslag de naam van de BFC’er in en de vervoigstappen in en leg het daarna in het

postvakje van Chris

Ter info

Inzet Strafrecht in 2018

Het strafrecht wordt in 2018 ingezet in zaken waarbij het gaat om grootschalige geaganiseerde
fraude Daarnaast worden ook individuele zaken strafrechtelijk opgepakt waarbij het nadeel meerdan

€ 100 000 bedraagt
Individuele gevallen waarbij het nadeel minder is dan € 100 000 worden slechts opgepakt indien

Ze onderdeel uitmaken van een georganiseerde fraude

Er naast verschillende valse stukken over meerdere jaren sprake is van een substantieel nadeel

meerdan € 50 000

Er sprake is van recidive eerder een vergrijpboete of en strafrechtelijke veroordeling
Er sprake is van een nieuw fenomeen

Alleen in die gevallen hoeft er nog een preweeg geschreven te worden In alle andere gevallen kan

worden volstaan met een boete Dus ook in de gevallen waarbij er wel een nadeel is voor Toeslagen
en er valse stukken zijn overlegd maar dit nadeel niet substantieel en er is geen sprake van

verschillende valse stukken over meerdere jaren
Als ertwijfel bestaat over een boete of toch een preweeg afstemmen met de BFC er
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Q schijfArchivering documenten DAS TVS

Preweeg Sanctiememo

Documenten Sociale Recherche

Rapportage SVB

Interventieteam

Politieonderzoek Recherche

FIOD

X

X

X

X

X

X

Mailwisseling
Naar klant

Verhuurder

Externe instanties

Collegae

X

X

X

X

Fysieke stukken gescand
Contracten

Bankafschriften

Betalingsbewijzen

Jaaropgaven

Re integratie bewijsstukken

Gemeentelijke bijdrage

Diploma s Schoolverklaringen

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Gespreksnotities X

Let op Q \VEPROW59\TSL_UT_Bbt rtp bf\Valse stukken map

In deze map sla je de valse stukken op die je aantreft bij de behandeling van het

fraudesignaal bezwaarof andere behandeling Vraag eventueel bij de betreffende instellingen
voorbeelden op van de originele stukken liefstals pdf

De stukken worden per instelling vastgelegd zodat we beschikken over de gebruikte stukken

en de gebruikte instellingen
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