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Beschikking 
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Datum 
$dagtekening$ 

Uw kenmerk 
$BSN$ 

<Naam> 
<Adres> 
<PC> <WOONPLAATS> 

<Land> 

Kenmer 
DVTB 

Betreft 
Wij hebben uw toeslag beoordeeld 

Geachte <heer 1 mevrouw 1 heer/mevrouw> <Achter am gea 

Kiezen: ADVTBV eerste alinea v3.0" 
<U krijgt $toeslagsoort$ of u hebt deze toeslag 	 Wij hebben de bewijsstukken 
beoordeeld die u hebt gestuurd als reactie o onz 	 dagtekening vraagbrief$ met kenmerk 
$kenmerk vraagbrief$.> 

<U krijgt $toeslagsoort$ of u hebt deZ
, 
 toeslag onlangs a 	-vraagd. Om uw situatie te controleren, 

hebben wij u gebeld. Wij hebben, de bewijsstukken gebordeeld die u daarna hebt gestuurd.> 

<U krijgt $toeslagsoort$ 5,:11;4-;fiebt deze toeslag 0'310 s aangevraagd. Wij hebben u op $dagtekening 
vraagbrief$ een brief ge.44rd metk

,enmerkt'ke'rk vraagbrief$. Omdat u hierop $kiezen niet of 
onvoldoende 1 niet hebt gereageerd 1 onvoldoende hebt gereageerd$, hebben wij $kiezen telefonisch 
contact AV of KOO of Verhutirk1 u gebeld, 	kinderopvangorganisatie gebeld 1 uw verhuurder 
gebeld$. Na dit gesprekï?'ebben,:mij

\$kezeribeuwwijsstukken of meer informatie 1 bewijsstukken gekregen 1 
meer informatie'gekrege. Deze hebben wij ookbeoordeeld.> 

<U krijgt $toeslags'oort$ of u hebt deze toeslag onlangs aangevraagd. Wij hebben u op $dagtekening 
vraagbrief$ een brief gestuurd met kenmerk $kenmerk vraagbrief$. U hebt hierop $kiezen niet of 
onvoldoende 1 niet ger4geerd 1 onvoldoende gereageerd$. Daarom hebben wij u op $datum rappel$ een 
rappel gestuurd met kenmerk $kenmerk rappel$. Hierop hebt u $kiezen (ook) niet of onvoldoende 1 niet 
gereageerd 1 ook niet gereageerd 1 onvoldoende gereageerd 1 ook onvoldoende gereageerd$.> 

<U krijgt $toeslagsoort$ of u hebt deze toeslag onlangs aangevraagd. Wij hebben uw aanvraag 
beoordeeld.> 

<In onze brief van $dagtekening eerdere beoordelingsbrief$ met kenmerk $kenmerk eerdere 
beoordelingsbrief$ hebben wij aangegeven dat wij uw aanvraag $toeslagsoort$ over $toeslagjaar$ 
hebben $kiezen afgewezen of gestopt 1 afgewezen 1 gestopt$. U hebt namelijk $kiezen niet of 
onvoldoende 1 niet 1 onvoldoende$ gereageerd op onze vraag om bewijsstukken op te sturen. U hebt nu 
$kiezen alsnog of nogmaals 1 alsnog 1 nogmaals$ bewijsstukken opgestuurd. Deze hebben wij 
beoordeeld.> 

Toelichting 
Kiezen: ADVTBV beoordeling v5.0" 
<$Kiezen bewijsstukken of informatie 1 Uw bewijsstukken komen overeen met uw aanvraag. 1 Wij hebben 



ook informatie gekregen van uw kinderopvangorganisatie. Deze informatie en uw bewijsstukken komen 
overeen met uw aanvraag. 1 Wij hebben ook informatie gekregen van uw verhuurder. Deze informatie en 
uw bewijsstukken komen overeen met uw aanvraag.$ Daarom hebben wij uw $toeslagsoort$ over 
$toeslagjaar$ niet aangepast. 

Bekijk de gegevens waarmee wij uw toeslag(en) over $toeslagjaar$ berekenen nu al in Mijn toeslagen op 
toeslagen.nl onder 'Actuele berekening'.> 

<$Kiezen bewijsstukken of informatie 1 Uw bewijsstukken komen gedeeltelijk overeen met uw aanvraag. 
Onze informatie komt gedeeltelijk overeen met uw aanvraag. 1 Wij hebben informatie gekregen van uw 
kinderopvangorganisatie. Deze komt gedeeltelijk overeen met uw aanvraag. 1 Wij hebben informatie 
gekregen van uw verhuurder. Deze komt gedeeltelijk overeen met uw aanvraag. 1 Wij hebben ook 
informatie gekregen van uw kinderopvangorganisatie. Deze informatie en uw bewijsstukkán komen 
gedeeltelijk overeen met uw aanvraag. 1 Wij hebben ook informatie gekregen van uw verhuurder. Deze 
informatie en uw bewijsstukken komen gedeeltelijk overeen met uw aanvraag.$ Daarom hebben wij uw 
$toeslagsoort$ over $toeslagjaar$ aangepast. $Veld om kort aan te geven wat is aangepast of kort toe te 
lichten wat niet uit de bewijsstukken blijkt$. 

Bekijk de gegevens waarmee wij uw toeslag(en) over $toeslagjaar$ berekenen›,nu al in Mijn toeslagen op 
toeslagen. nl onder 'Actuele berekening'.> 

<Wij wijzen uw aanvraag $toeslagsoort$ over $toeslagjaar$ af. $KieZen bewijsátukké n of informatie I Uit 
uw bewijsstukken blijkt niet dat u recht hebt op de toeslag. I Uit onze informatie blijkt niet dat u recht hebt 
op de toeslag. 1 Wij hebben informatie gekregen van'uw,ktnderopv'arigorgánláatie. Hieruit blijkt niet dat u 
recht hebt op de toeslag. 1 Wij hebben informatiegákregán .Vah,"-uw Várhuurdár. Hieruit blijkt niet dat u 
recht hebt op de toeslag. I Uit uw bewijsstukken en informatie die wij 	gekregen van uw 
kinderopvangorganisatie blijkt niet dat u recht hebt op de toéátág, 1 Uit uw bewijsstukken en informatie 
die wij hebben gekregen van uw verhuurder blijkt niet dat u recht hebt op de toeslag.$ $Korte uitleg 
waarom blijkt dat AV geen recht heeft 0! de toeslag$. Dit betekent dat u geen $toeslagsoort$ krijgt over 
$toeslagjaar$.> 

<Wij stoppen uw $toeslagsoort$ ,over $tbeálagjaar$ peri$datum stopzetting$. $Kiezen bewijsstukken of 
informatie 1 Uit uw bewijsstukken blijkt niet dat u recht hebt op de toeslag. 1 Uit onze informatie blijkt niet 
dat u recht hebt op de toeslag. 1 Wij hebben informatie gekregen van uw kinderopvang organisatie. Hieruit 
blijkt niet dat u recht hebt op de toeslag. 1 Wij,hebben informatie gekregen van uw verhuurder. Hieruit 
blijkt niet dat u recht hebt op de toeslag. 1 Uit,uw bewijsstukken en informatie die wij hebben gekregen 
van uw kinderopvangorganisatie blijkt niet dat u recht hebt op de toeslag. 1 Uit uw bewijsstukken en 
informatie die wij hebben gekregen'van uw verhuurder blijkt niet dat u recht hebt op de toeslag .$ $Korte 
uitleg waarom blijkt dat AV geen recht heeft op de toeslag$.> 

<Zonder de juiste bewijástukken hebben wij niet genoeg informatie om uw $toeslagsoort$ over 
$toeslágjaar$ vast ta,stellen. $Kiezen afwijzen of stoppen 1 Daarom wijzen wij uw aanvraag af 1 Daarom 
stoppen wij uw`toeslag$. $Optioneel invulveld voor ontbrekende bewijsstukken bij onvoldoende 
reactie.$> 

<Uw bewijsstukken komen overeen met uw eerdere aanvraag. Wij starten daarom uw $toeslagsoort$ 
weer per $startdatum toeslag$. 

Bekijk de gegevens waarmee wij uw toeslag(en) over $toeslagjaar$ berekenen nu al in Mijn toeslagen op 
toeslagen.n1 onder 'Actuele berekening'.> 

<Uw bewijsstukken komen gedeeltelijk overeen met uw eerdere aanvraag. Wij starten daarom uw 
$toeslagsoort$ weer per $startdatum toeslag$. Wel hebben wij uw toeslag aangepast. $Veld om kort aan 
te geven wat is aangepast of kort toe te lichten wat wel of niet uit de bewijsstukken blijkt.$ 

Bekijk de gegevens waarmee wij uw toeslag(en) over $toeslagjaar$ berekenen nu al in Mijn toeslagen op 



toeslagen.nl onder 'Actuele berekening'.> 

<Uit uw bewijsstukken blijkt niet dat u recht hebt op $toeslagsoort$ over $toeslagjaar$ omdat $korte 
uitleg waarom niet blijkt dat AV recht heeft$. Daarom krijgt u geen $toeslagsoort$ over $toeslagjaar$.> 

Kiezen: ADVTBV optioneel T plus 1^ 
<Deze beslissing geldt ook voor uw $toeslagsoort$ over $toeslagjaar+1$.> 

Hebt u vragen over deze beslissing? 
Voor uitleg kunt u bellen naar: $groepsnummer$, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur. Bent u het niet eens met de beslissing en wilt u bezwaar maken? Dat moet.binnen zes weken 
na de datum van deze brief. Op toeslagen.nl/oneens leest u hoe. 

Optioneel: ABezwaarclausule optionele tekst VT, DT, toeslag wijzigt niet v2.0 
<U krijgt een $kiezen eerste of nieuwe DT 1 j definitieve berekening 1 nieuwe.definktieye 
berekening$ over $toeslagjaar/toeslagjaren DT$  
Wij verwerken de beslissing in $kiezen eerste of nieuwe DT 2 1 de defjOieve berekening leen nieuwe 
definitieve berekening$ van uw toeslag(en) over $toeslagjaar/toeslagjaren 	vinCIQkze binnenkort 
in Mijn toeslagen op toeslagen.nl en in de Berichtenbox op MijnOvéthe(d. U JO» de berekening ook nog 
per post. Als u toeslag tegoed hebt, dan krijgt u deze na de betékening.'Mde't"'u toeslag, erugbetalen, 
dan krijgt u hiervan apart bericht. Voor meer informatie over de toeslag(en), kijk op,tiiesÍagen.n1.> 

<U krijgt een voorschotbeschikking over $toeslagjaar/toeslagjáTén VT$ 
Wij verwerken de beslissing in een $kiezen eerste of nieuwe VT I voorschotbeschikking 1 nieuwe 
voorschotbeschikking$ van uw toeslag(en) overtoeslágiatóeslagjrenVT>$. U vindt deze binnenkort 
in Mijn toeslagen op toeslagen.nl en in de Berichtenbox op Mijn6Veikiéid. $Kiezen eerste of nieuwe VT 
(wel of geen terugbetaaltekst) 1 Nadat u de beschikkihih,,ebt ohtvangén, betalen wij het voorschot van 
uw toeslag uit. 1 Als u toeslag tegoed hepeáan''betalen wijwiet nieuwe voorschot van uw toeslag uit 
nadat u de beschikking hebt ontvangehMoet u toeslag teh.ibbetaten, dan krijgt u hiervan apart bericht.$ 
Voor meer informatie over de toeslag(0), kijk op toeslégen.hi: 

<Uw toeslag over $toeslagjaaltóeslagjejOn geen geVolgen$ wijzigt niet 
De gewijzigde gegevens h t ijó n geen gevóiiati-vpqr_::é hoogte van uw toeslag(en) over 
$toeslagjaar/toeslagjaren 	gev, en$. Vooreer informatie over de toeslag(en), kijk op 
toeslagen.nI.> 

Hoogachtend, 

$voorletters e 	rnaann medewerker$ 
Belastingdia is oeslagen 
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