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T-C DR CAF-11 GC
Betreft

Compensatieregeling CAF 11
Beste <meneer/mevrouw> <Achternaam geadresseerde>,
Op 16 november 2019 hebt u een brief van ons gekregen met kenmerk T-C DR CAF-11. In die brief
hebben wij u geïnformeerd over het advies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen om de
CAF 11-ouders te compenseren. Dit advies is volledig overgenomen door de staatssecretaris van
Financiën in het Beleidsbesluit Compensatieregeling CAF 11.
Volgens onze gegevens komt u niet in aanmerking voor compensatie. Hieronder leggen we uit
waarom.
Wanneer is er geen recht op compensatie?
In het Beleidsbesluit staat dat we de ouders gaan compenseren als de kinderopvangtoeslag over 2012 tot
en met 2014 als gevolg van het CAF 11-onderzoek is verlaagd of stopgezet. Maar er is geen recht op
compensatie, als:
-

er geen onderzoek in het kader van het CAF 11 is geweest voor de jaren 2012, 2013 en 2014,
dat heeft geleid tot een verlaging van de kinderopvangtoeslag;
er evident geen recht is op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat uw kind te oud was voor de
kinderopvang of omdat er geen gebruik is gemaakt van kinderopvang;
u ook na (herhaalde) verzoeken om informatie geen informatie hebt aangeleverd, niets hebt laten
horen en ook geen bezwaar hebt gemaakt.

Waarom u geen compensatie krijgt
Uw situatie geeft aanleiding om u geen compensatie te geven:
$redenen geen compensatie$
Op 9 december 2019 hebben wij dit voornemen voorgelegd aan een commissie van drie
onafhankelijke deskundigen, zoals staat in het Beleidsbesluit. De onafhankelijke deskundigen
vinden dat u geen recht hebt op compensatie.
U krijgt daarom nu geen compensatie.
Klopt er iets niet?
Deze brief is een vooraankondiging van het besluit om u geen compensatie te geven. U kunt hier
geen bezwaar tegen maken. Dit kan wel tegen de definitieve beschikking die u begin 2020
ontvangt.
U kunt wel reageren op deze brief. Wij vragen u om dat vóór 28 januari 2020 te doen. Dan kunnen
wij uw reactie nog meenemen bij het vaststellen van de definitieve beschikking.

Hebt u nog vragen of wilt u reageren? Of wilt u een persoonlijk gesprek?
Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 088 - 155 14 00, bereikbaar op maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Wilt u uw situatie in een persoonlijk gesprek bespreken? Dan kunt u
ons ook bellen om een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

Agaath Cleyndert
Directeur Belastingdienst/Toeslagen

