
Kantoor Utrecht 

Beschikking 

> Postbus 4510, 6401 JA HEERLEN Pays Bas 

Telefoon $groepsnummer$ 

Datum 
$dagtekening$ 

<Naam> 
<Adres> 
<PC> <WOONPLAATS> 
<Land> Uw kenmerk 

$BSN$ 

Betreft 
Wij hebben uw toeslag beoordeeld 

Geachte <heer 1 mevrouw 1 heer/mevrouw> <Achtergaam geadreséérde> 

U hebt onlangs $toeslagsoort$ aangevraagd of hi,rysoor é 1410grg" oorg g ven. Om uw gegevens te 
controleren, hebben wij u op $dagtekening vraáO 	

, 
ftef$ .09,b.̀ rler'§`; eg.  tjurd met kenmerk $kenmerk 

vraagbrief$. Hierin hebben wij uw afspraak op het lohltstinMspor bégtigd. Op $datum baliebezoek$ bent 
u langsgekomen met bewijsstukken. OpSliïspiervarilhebbeakij uw aanvraag beoordeeld. 

Toelichting 
Kiezen: ADVTBB beoordeling^ 
<U hebt recht op $toeslagsoort$ over Stóeslagjaar$. Ow gegevens komen overeen met uw 
bewijsstukken.> 

<U hebt recht op $toeslagsoort$ tiVer $toeslagjaar$. Wel hebben wij op basis van uw bewijsstukken uw 
gegevens aangepatt:$Veld'qnl'kort aan tegeven wat is aangepast of om kort toe te lichten wat niet uit 
de bewijsstukken 

<Wij wijzen uw,Oanvraég;$toeslags66rt$ over $toeslagjaar$ af. Uit uw bewijsstukken blijkt niet dat u 
recht hebt op de`'fo:éáléglomdat $korte uitleg waarom blijkt dat AV geen recht heeft op de toeslag$. Dit 
betekent dat u geeh.toeslagsoort$ ontvangt over $toeslagjaar$.> 

<Wij stopperuW'Stdeslagsoort$ over $toeslagjaar$ per $datum stopzetting$. Uit uw bewijsstukken blijkt 
niet aai u-récht hebt' op de toeslag omdat $korte uitleg waarom blijkt dat AV geen recht heeft op de 
toeslag$.> 

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

Kiezen: ADVTBV bezwaarclausule^ 
<Over deze beslissing 
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. 

U krijgt een voorschotbeschikking 
Wij verwerken de beslissing in een $kiezen eerste of nieuwe VT 1 berekening 1 nieuwe berekening$ van 



uw $toeslagsoort$ over $toeslagjaar$. U vindt deze binnenkort in Mijn toeslagen op toeslagen.nl en in de 
Berichtenbox op MijnOverheid. 
$Kiezen eerste of nieuwe VT 1 Nadat u de beschikking hebt ontvangen, betalen wij het voorschot van uw 
toeslag uit. 1 Als u toeslag tegoed hebt, dan betalen wij het nieuwe voorschot van uw toeslag uit nadat u 
de beschikking hebt ontvangen. Als u een bedrag moet terugbetalen, krijgt u hiervan apart bericht.$ Voor 
meer informatie over de toeslag(en), kijk op toeslagen.nl.> 

<Over deze beslissing 
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. 

U krijgt een $kiezen eerste of nieuwe DT 1 definitieve berekening 1 nieuwe definitieve berekening$ 
Wij verwerken de beslissing in de $kiezen eerste of nieuwe DT 1 definitieve berekening J nieuwe 
definitieve berekening$ van uw $toeslagsoort$ over $toeslagjaar$. U vindt deze binnenkort in Mijn 
toeslagen op toeslagen. nl en in de Berichtenbox op MijnOverheid. U ontvangt de berekening ook nog per 
post. 

 

Als u toeslag tegoed hebt, dan krijgt u deze na de berekening. Moet u toeslag terugbetalen, dan krijgt u 
hiervan apart bericht. Voor meer informatie over de toeslag(en), kijk op toeslagen.nl.> • 

<Over deze beslissing 
Hebt u vragen over deze beslissing? Voor uitleg kunt u bellen na 	s n 	er$, bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Bent 9 het niet`eens'rnétde beslissing en wilt u 
bezwaar maken? Dat moet binnen zes weken na de dár 	zebrief.Op toeslagen.nl/oneens leest 
u hoe. 

U krijgt een nieuwe berekening 
Wij verwerken onze beslissing in een nieuwe berekening va uw toeslagsoort$ over $toeslagjaar / 
toeslagjaren$. U vindt deze binnenkort in Mijn toeslagen op toeslagen. nl en in de Berichtenbox op 
MijnOverheid. Voor meer informatie over de toeslag(en),,kijk op toeslagen.nI.> 

<Over deze beslissing 
Hebt u vragen over deze beslissing? Voor uitleg kunt u bellen naar: $groepsnummer$, bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag van 9.0plot 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. 

Uw toeslag wijzigt niet 
De beoordeling heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw $toeslagsoort$ over $toeslagjaar$. Voor 
meer infoimatie over de toeslag(en), kijk op toeslagen.nl.> 

<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.> 

Hoogachtend, 
namens de directeur 

$voorletters en achternaam medewerker$ 
Belastingdienst/Toeslagen 
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