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VOORWOORD

Het zal je maar gebeuren. Je krijgt een brief van de belastingdienst dat de kinderopvangtoeslag 
die je hebt ontvangen worden terugbetaald. Tot vijf jaar terug en dat is 80.000 euro. Je bent een 
jonge moeder met werk en de belastingdienst oordeelt dat - ondanks dat je zelfstandig woont
- een fiscaal partner hebt en daarmee geen recht had op toeslag. Dit gebeurde Jolanda Syed, 33 
jaar. Ze was 17 jaar toen ze haar zoon kreeg. Altijd werkte ze en liet ze de kinderopvangtoeslag 
direct betalen aan de kinderopvang. Nu moet ze het geld - ondanks dat haar zoon en later 
geboren dochter gewoon naar de kinderopvang gingen - terugbetalen. De toelagen die ze 
ontvangt voor de naschoolse opvang van haar zoon en de kinderopvang van haar in 2011 
geboren dochter, worden direct afgeroomd om de schuld te voldoen. En op haar loon ligt nog 
altijd loonbeslag: er wordt maandelijks 600 euro ingehouden. Jolanda: “Voordat de belastingdienst 
de toeslagen uitkeerde liep het soepel via de werkgever en de gemeente, daarna begon de 
ellende. Nu geven ze als reden dat ze een document uit 2014 kwijt zijn, terwijl ze dat destijds 
nodig hadden om vast te stellen dat ik recht op kinderopvangtoeslag had. Sinds mijn 18de zit ik in 
de schulden, omdat er in de registratie bij de belastingdienst is mis is gegaan”.

Jolanda was een van de 280 mensen die zich meldden bij het meldpunt onterechte 
kinderopvangtoeslag. Dit meldpunt startte op 9 juli naar aanleiding van nieuwe signalen dat er 
bij het stopzetten van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst fouten worden gemaakt. 
De meldingen zijn van zeer recent tot jarenlang geleden en er komen duidelijke patronen uit 
naar voren. Stopzettingen en terugvorderingen zijn vaak onduidelijk, de bejegening van ouders 
die meer willen weten en bezwaar maken is juridisch en kil, de Belastingdienst raakt erg veel 
stukken kwijt en ze gebruikt rechtszaken om via jurisprudentie de opsporing, stopzetting en 
terugvordering te rechtvaardigen. 

De Belastingdienst is een zeer belangrijk onderdeel van de overheid: ze zorgt voor voldoende 
inkomsten om zaken van algemeen belang van te kunnen betalen. Zonder belastinginkomsten 
geen onderwijs, snelwegen, gezondheidzorg, politie, culturele voorzieningen en ga zo maar 
door. Naast de inning van belastingen, is de Belastingdienst ook verantwoordelijk voor 
toeslagen: tegemoetkoming in de kosten van zorg, huur en kinderopvang. En natuurlijk moeten 
die toeslagen terecht worden aangevraagd en uitgekeerd. Fraude naar misbruik is logisch. Toch 
lijkt de Belastingdienst zich op dit vlak te vergalopperen: ouders die een foutje maken, komen 
voor duizenden euro’s in de schuld. 

Toeslagen zijn er niet voor niets en fraude-opsporing is er ook niet voor niets. Toch zit hier iets 
goed fout. Waarom zijn de zorgpremie, de huur en kinderopvangkosten zo hoog dat er toeslagen 
nodig zijn? Is het niet veel handiger om de toeslagen overbodig te maken door iets aan de kosten 
aan de ‘voorkant’ te doen? Voor mij staat als een paal boven water dat mensen die tussen wielen 
van de Belastingdienst gekomen zijn snel schadevergoeding moeten krijgen en dat eerlijk op tafel 
moet komen wat er fout is gegaan bij de Belastingdienst. Maar nog meer ben ik ervan overtuigd 
dat we af moeten van het toeslagencircus. Het is nodeloos rondpompen van geld, brengt mensen 
in grote problemen en legt een groot beslag op de Belastingdienst. U kunt van de SP op aan 
dat we hiertoe voorstellen zullen doen en op zo een wijze zullen vormgeven dat mensen met 
zorgkosten, hoge huren en de kosten van kinderopvang niet de dupe zijn.

Lilian Marijnissen
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INLEIDING

Kinderopvang is in Nederland een belangrijke voorziening en als beide ouders werken, is er 
recht op een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van de kinderopvang. Die zijn 
namelijk fors. De tegemoetkoming is inkomensafhankelijk, hoe minder een gezin verdient hoe 
meer zij tegemoet worden gekomen. Maar ook gezinnen met een hoog inkomen krijgen forse 
tegemoetkoming. Eén dag kinderopvang in de week kost al snel 350 euro per maand (1). Bij 
meerdere kinderen of dagen is dit natuurlijk een veelvoud. Het is duidelijk dat voor vele ouders 
de kosten voor kinderopvang voor 73% betaald worden uit de kinderopvangtoeslag (2). Voor 
alleenstaande ouders met een laag inkomen geldt dat zij vaak maar tussen de 4 tot 10% zelf 
betalen. Wanneer zij de kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen is dat een acuut probleem.

Ouders zijn altijd tegemoet gekomen in de kosten en sinds 2005 loopt dat via de 
Belastingdienst. Deze toeslag moet worden aangevraagd en wordt toegekend als de 
kinderopvangorganisatie erkend is door de overheid. Meer dan een 630 duizend ouders kregen 
in 2018 gemiddeld 4200 euro aan kinderopvangtoeslag. In totaal werd ruim 2,6 miljard euro 
uitgekeerd voor bijna 950 duizend kinderen. 

Toeslagen zijn er voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, zorgpremie, huur 
en er is een kindgebonden budget. Maar liefst 7 miljoen huishoudens zijn aangewezen op 
de toeslagen en uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat voor 62% van de 
huishoudens geldt dat zij te maken krijgen met terugbetalingen. Bij de kinderopvangtoeslag 
geldt dat voor 45% van de gezinnen met toeslag (3).De Rekenkamer meldt in het rapport dat 
om het 232 duizend terugvorderingen ging in het jaar 2016 en dat de duur van het terugbetalen 
– en de hoogte van de terugvordering te zwaar drukken op de gezinnen. Zij pleit daarom 
voor herziening hiervan. Daarnaast vindt de Rekenkamer dat de Tweede Kamer onvoldoende 
geïnformeerd is en wordt over de hoogte en de impact van de terugvorderingen door de 
Belastingdienst. 

Een systeem met toeslagen op aanvraag, is kwetsbaar voor mensen om daar misbruik van te 
maken. En het meest in het oog springende was de “Bulgarenfraude” in 2012 en 2013. Het 
bleek kinderlijk gemakkelijk om met zogenaamde ‘spookinwoners’ toeslagen aan te vragen 
en in het buitenland te ontvangen. Deze affaire leidde tot veel maatschappelijk en politiek 
ongenoegen. Toenmalig staatssecretaris Weekers (VVD) besloot op te stappen toen bleek dat 
het vertrouwen in zijn aansturing van de Belastingdienst eigenlijk verdwenen was. 

Naar aanleiding van de georganiseerde fraude in 2013 – waarvoor in 2015 uiteindelijk mensen 
zijn veroordeeld – is er een team van fraude-opspoorders gekomen die gingen onderzoeken of 
er meer faciliteerders van toeslagfraude konden zijn. Dit is het bekende CAF-team geworden: 
Combinatieteam Aanpak Facilitators. Naar aanleiding van één van de onderzoeken die onder 
dit CAF-team is uitgevoerd, de zogenaamde CAF-11 zaak, is in 2018 en 2019 veel onderzoek 
gedaan. Door journalisten via openbaarheidsverzoeken, bij de Belastingdienst zelf en door 
Kamerleden via Kamervragen aan de staatssecretaris van Financiën. Uiteindelijk heeft de 

1  Op basis van 8 euro per uur en 11 uur opvang op een dag (van 7.30 tot 18.30 uur; standaard afname)
2  CBS cijfers: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/28/vergoeding-kinderopvangtoeslag-stijgt-in-2019
3  Rapport Algemene Rekenamer “Toeslagen terugbetalen” https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2019/06/13/toeslagen-terugbetalen
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staatsecretaris erkend dat zowel de Belastingdienst als hijzelf in een tunnelvisie waren beland 
en overtuigd waren van fraude bij gezinnen die via een gastouderbureau kinderopvang geregeld 
hadden bij gastouders (4). In het laatste belastingdebat voor het zomerreces in 2019 stelde de 
Tweede Kamer vast dat er sprake was van onrechtmatig handelen door de Belastingdienst: 
zij had de kinderopvangtoeslag van meer dan 300 ouders niet zomaar mogen stopzetten 
en terugvorderen. Zij had de ouders de toegang tot bezwaar niet mogen weigeren dan wel 
ontnemen door het simpelweg negeren van bezwaren die gemaakt werden. En als klap op de 
vuurpijl had zij in de rechtszaken die zij voerde tegen de gezinnen de dossier niet onvolledig 
mogen aanleveren. De Raad van State oordeelde in een zaak dat er disproportioneel gehandeld 
was: de straf van de belastingdienst voor een administratief foutje van een ouder was 
simpelweg veel te groot. De rechtbank van Rotterdam sprak uit dat een jonge moeder in een 
andere CAF-zaak genoegdoening moest krijgen, inclusief schadevergoeding en dat het dossier 
volledig openbaar gemaakt moest worden. (5) Tegen dat laatste onderdeel van het vonnis is de 
Belastingdienst in beroep gegaan. (6)

Meldpunt
In het laatste debat voor het zomerreces van 2019 zei staatssecretaris Snel dat hij geen 
weet had van andere zaken van onrechtmatig handelen van de Belastingdienst en ook geen 
weet had van andere rechtszaken. Het duurde maar vijf dagen voordat duidelijk werd dat er 
in de rechtszaal van Rotterdam door de Belastingdienst werd erkend dat zij in een andere 
zaak óók onrechtmatig gehandeld had. Naar aanleiding hiervan opende de SP het meldpunt 
‘onterecht stopgezette kinderopvangtoeslag’: “Jarenlang kregen deze ouders geen geld. Met 
als treurig gevolg dat ouders in geldproblemen raakten en kinderen in de knel kwamen. Dat 
moet stoppen! Doe hier een melding als uw kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet door 
de Belastingdienst. Wij zullen de meldingen aan de staatssecretaris voorleggen. Hij moet een 
oplossing vinden voor alle onterecht beschuldigde gezinnen!”(7)

Bij het meldpunt meldden zich zeker 280 ouders. De meldingen gaan over stopzettingen 
in 2009 tot aan 2019. Soms betreffen het tijdelijke stopzettingen, soms gaat het over grote 
sommen aan terugvorderingen. In één ding komen de meldingen overeen; ze zijn stuk voor 
stuk persoonlijke drama’s. In de zomer van 2019 heeft het belteam van de SP alle melders 
proberen te spreken.. Het waren geen gemakkelijke gesprekken, voor velen is de nood nog 
steeds voelbaar. Voor mensen die de aflossing van kinderopvangtoeslag achter de rug hebben, 
voelt het nog als een groot onrecht. Een man die de kinderopvangtoeslag gemakkelijk kon 
terugbetalen - “wij hebben er geen boterham minder om hoeven eten” - was toch gemotiveerd 
om ook zijn verhaal te doen. “Zoals het bij ons ging, moet het bij velen zijn gegaan en nog 
steeds gaan. De Belastingdienst is niet prettig om tegenover je te hebben en dat is een 
understatement”. In dit gezin werd over drie jaar sommen teruggevorderd en het werd nooit 
duidelijk wat daarvoor de reden is geweest. 

Of de meldingen allemaal onterechte stopzettingen betreffen, is niet te beoordelen. Maar er 
komt een duidelijk beeld uit naar voren. Eerst beschrijven we wat opvalt uit de meldingen, 
vervolgens over de handelswijze van de Belastingdienst en tot slot vindt u onze aanbevelingen.

4 Kamerstuk 31066 nr. 490
5 https://www.trouw.nl/binnenland/belastingdienst-lijdt-in-rotterdam-opnieuw-een-gevoelige-nederlaag-in-affaire-kinderopvangtoeslag~ba12b218/
6 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/08/23/kamerbrief-uitspraak-rechtbank-rotterdam-inzake-kinderopvangtoeslag
7 https://doemee.sp.nl/kinderopvang
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Grote problemen
Wanneer kinderopvang voor een tijd wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat iemand onderhevig 
is aan een onderzoek naar fraude, dan leidt dat in veel gevallen direct tot financiële zorgen. 
Definitief stopzetten leidt tot situaties waarin mensen hun werk staken of hun eigen bedrijf 
opgeven. We kregen meldingen over schulden, huisuitzettingen en het verkopen van het eigen 
huis om schulden bij de Belastingdienst terug te betalen. Een gezin werd staande gehouden 
op Schiphol en mocht het land niet verlaten voor vakantie. Na tussenkomst van de Nationale 
Ombudsman mochten ze uiteindelijk toch vertrekken

Bij terugvorderingen - zeker als het over meerdere jaren, meerdere kinderen en meerdere dagen 
kinderopvang per week gaat - gaat het over grote bedragen. Van tienduizenden euro’s tot meer dan 
een ton. Het krijgen van zo een bericht, valt mensen begrijpelijk zwaar. Het valt op dat veel mensen 
zonder bezwaar overgegaan zijn tot betalen. Een vader meldt: “Ik moest 15.000 euro terug betalen. 
De reden was onduidelijk, ik heb alle gegevens nogmaals opgestuurd maar afwijzing gehad dat er 
geen recht bestond. Ik zat in een verhuizing, was bezig met het opstarten van nieuw bedrijf en geen 
puf om te protesteren en ik had het idee dat het niet zou helpen na de afwijzing van de opgestuurde 
stukken”. Er zijn ook mensen die met succes protesteren. Een moeder meldt ons: “Na heel veel 
moeite en lastig contact deels gegrond verklaard. Na daar weer over in bezwaar te gaan volledig 
gegrond verklaard. De toeslag werd weer gestart, de €10.000,- hoefden we niet te betalen en in 
1 klap kregen we alle toeslag over de maanden dat het stop was gezet. Al ons geld was op, we 
kwamen net aan rond maar ook onze energie en kracht was ver te zoeken.” Zij meldde haar situatie 
toch, om vooral anderen aan te sporen het er niet bij te laten zitten. 

Redenen voor stopzetting
Er worden verschillen de redenen gegeven voor het stopzetten en terugvorderen van 
kinderopvangtoeslag. Hierbij is het goed om te benadrukken dat de aanvraag voor 
kinderopvangtoeslag in eerste instantie is goedgekeurd. Dat betekent dat is bekeken of de 
kinderopvang of het gastouderbureau aan alle eisen voldoet en of de aangevraagde uren 
correct zijn. Ondanks dat toekenning heeft plaatsgevonden is controle uiteraard een geoorloofd 
middel van de Belastingdienst om te kijken of er recht op kinderopvangtoeslag is. 

Gegevens kloppen niet
Er zijn meerdere meldingen over gegevens die niet kloppen:geboortedata, adresgegevens. Of 
deze fouten zijn gemaakt door mensen of zijn opgetreden in de systemen van gemeenten en 
de Belastingdienst, is onduidelijk. Het leidt in ieder geval wel tot stopzetting. Een moeder meldt 
ons: “Toen ik onze gegevens naging werden mijn ouders als onze kinderen benoemd. Nadat 
ik aangaf dat dat qua geboortedatum toch best knap was kreeg ik dan eindelijk de goede 
gegevens. Daarna hebben we vele telefoontjes gehad om dit allemaal terug te draaien. In totaal 
zijn we hier bijna 2 jaar mee aan de slag geweest.”

Echtscheiding niet goed geregeld
Scheiden is geen pretje en zeker niet als het aankomt op de financiële kant van de zaak. We 
hebben meerdere meldingen van ouders gekregen die problemen met de kinderopvangtoeslag 
kregen omdat de Belastingdienst oordeelde dat de ex-partner de kinderen moest opvangen. 
Voor de Belastingdienst is een ouderschapsplan, waarin omschreven staat wanneer de kinderen 
bij welke ouder verblijven – leidend. Maar in situaties dat er geen plan is en ouders in een 
vechtscheiding verkeren, kan het leiden tot het moeten terugbetalen van kinderopvangtoeslag, 
terwijl de kinderopvang wel plaatsvond en de kosten zijn gemaakt: “Na een echtscheiding 
had ik de zorg voor de kinderen. Zonder mijn weten en goedkeuring heeft mijn ex de kinderen 
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op haar adres ingeschreven terwijl ze bij mij woonden. Doordat het een vechtscheiding was 
heeft het een jaar geduurd voordat er een ouderschapsplan was. Het ontbreken van het 
ouderschapsplan was de doorslag. Het bezwaar werd ongegrond verklaard. Zij bepalen echter 
dat alleen het ouderschapsplan leidend is. Ze staan niet open voor aanvullend bewijs van b.v. 
school, kinderopvang en het feit dat mijn ex geen opvang heeft aangevraagd.”

Partner met dagbesteding of therapie.
Meerdere meldingen gaan over een situatie waarin een van de partners niet kan werken, door 
arbeidsongeschiktheid of ziekte. Charona meldt ons: “Mijn man heeft een zorgindicatie en krijgt 
pgb voor dagbesteding en ik heb een eigen bedrijf nu vindt de belastingdienst dat mijn man 
vrijwilligers werk doet en kan volgens de belasting wel stoppen met dagbesteding. Wat absoluut 
geen optie is. Wij gaan bezwaar maken. Maar tot die tijd moet ik stoppen met mijn bedrijf om 
voor de kinderen te zorgen. Omdat wij geen opvangtoeslag meer krijgen. En dat betekent dat 
wij vanaf nu van de Wajong leven van mijn man… met 2 kleine kinderen van 4 jaar en 2 jaar. Als 
u meer wil weten dat mag, dan wil ik u wel telefonisch te woord staan” In het telefoongesprek 
met Charona liet ze weten dat de Belastingdienst vasthoudt aan het oordeel dat dagbesteding 
vrijwilligerswerk is. “Een oplossing die ze aanreikten was dat ik van mijn man moet scheiden”.

Eigen bijdrage aan het gastouderbureau
Een veel voorkomende melding is dat mensen die via een gastouderbureau aan een 
gastoudergezin kwamen, vergeten zijn een eigen bijdrage aan het gastouderbureau te betalen. 
In de situatie van Esther van Dam gold dat ook zij deze regel over het hoofd had gezien, maar zij 
niet alleen. Met haar nog 300 ouders bij hetzelfde gastouderbureau. Zij hadden, net als Esther, 
zich ingeschreven bij een erkend bureau en voorlichting gekregen. “Door foutieve voorlichting 
van het door een overheid erkend instantie zijn we foutief voorgelicht. En zijn hier vol vertrouwen 
ingegaan. Er is en daar kwamen we later achter geen eigen bijdrage voldaan van 1 euro per 
uur. Niet alleen wij hebben die fout gedaan maar de ca 300. Gezinnen die hierbij aangesloten 
waren ook. Dit geeft al aan dat het een procedure fout is van het bureau.” De ouders zijn in 
bezwaar gegaan en verschillende rechtszaken volgden. Bij de Raad van State hebben ze 
ongelijk gekregen: door deze procedurefout was er geen recht op kinderopvangtoeslag. Esther 
kwam er na een aantal keer bellen met de Belastingdienst achter waarom ze geen recht had: 
“frustrerend, want ik werkte toch en maakte gebruik van kinderopvang en had bewijzen dat ik 
betaalde - dat het aan een eigen bijdrage lag. Ik wilde het probleem graag oplossen en met 
terugwerkende kracht in orde maken. Dit was niet mogelijk.”

Fraude van een gastouderbureau
Het verschijnt af en toe in de krant: fraude bij een gastouderbureau. Daar waar ze ouders met 
kinderen koppelen aan gastouders die opvang verzorgen. Zo een gastouderbureau is een spil 
in aanvraag en bemiddeling en beschikt over veel informatie. Dat kan fout gaan. Meerdere 
meldingen komen van ouders die gedupeerd werden door een frauderend gastouderbureau. 
Zij lieten de kinderopvangtoeslag rechtstreeks storten en zijn hebben dus nooit de bijdrage van 
de overheid gezien. Niettemin heeft ook juridische strijd uitgewezen dat volgens de Raad van 
State de Belastingdienst in haar recht staat om ouders die evident niet betrokken waren - zelfs 
gedupeerd door - bij de fraude toch de kinderopvangtoeslag terug moeten betalen. Oordeel: zij 
hadden anders moeten kiezen. 

Derde kind
Meerdere mensen hebben zich gemeld dat toen zij hun derde kind aanmeldden voor 
kinderopvangtoeslag dat zij toen onderwerp van onderzoek naar fraude werden. De 
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kinderopvangtoeslag voor het derde kind werd niet toegekend, eerst volgde onderzoek. 
Eenmaal vastgesteld dat er daadwerkelijk een derde kind naar de opvang ging, werd de 
kinderopvangtoeslag gestart en in één keer uitbetaald. Een moeder schrijft: “Telefonisch werd 
gezegd: wanneer ouders een derde kind aanmelden voor kinderopvangtoeslag gaan alle 
alarmbellen rinkelen en wordt er eerst een onderzoek gestart. Je wordt dus van fraude beticht 
terwijl daar geen aanleiding voor is, behalve dan dat je netjes je toeslag aanvraagt omdat je 
alweer heel snel na de geboorte van je kind aan het werk moet.

Ik heb eind juli 2016 een klacht ingediend over de gang van zaken en hoe wij als gezin door 
gebrekkig handelen van de belastingdienst in de knel waren gekomen - met voorstellen hoe dit 
anders/ beter kan. Uiteindelijk hebben wij de toeslag waar wij recht op hadden wel gekregen, 
maar inhoudelijk is de klacht verder niet behandeld. Met de verbetervoorstellen is naar mijn 
weten niks gedaan.”

Handelswijze Belastingdienst
Wanneer een ouder geconfronteerd wordt met stopzetting en terugbetalingen is dat een heftige 
situatie en proberen zij veelal contact te leggen met de belastingdienst. Dit is niet altijd makkelijk.

Stukken kwijt
Vaak moeten mensen aantonen dat ze toch wel recht hadden op kinderopvangtoeslag. 
Urenstaten van de kinderopvang moeten opgestuurd, werkbriefjes van de werkgever. Mensen 
doen dit en vaak meerdere malen. Een herkenbaar patroon is dat mensen melden dat de 
Belastingdienst veel kwijt raakt, opnieuw opvraagt en daarna nog een keer. 

Geen reactie op bezwaren
Mensen die bezwaar maken tegen stopzettingen, krijgen lang niet altijd reactie van de 
Belastingdienst. Wettelijke termijnen worden overschreden en door een uitblijvende reactie 
wordt het mensen ook onmogelijk gemaakt om beroep aan te tekenen, omdat zij daar dan te 
laat mee zijn. 

Gebruik van ‘opzet/grove schuld’
Wanneer iemand verdacht wordt van fraude, wordt vaak het oordeel gegeven dat er sprake 
is van ‘opzet/ grove schuld’ door de aanvrager. Door deze kwalificatie worden bezwaren 
afgewezen en is het ook niet mogelijk om een passende terugbetalingsregeling te treffen. 
Mensen die proberen van de kwalificatie af te komen, door bewijzen te overhandigen, staan 
vaak voor een dichte deur. 

Verrekenen toeslagen en loonbeslag
Ondanks dat bezwaren nog lopen of er nog procedures bij de rechter lopen, start de 
Belastingdienst met het verrekenen van ‘schulden’ met andere toeslagen. Het recht op 
zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget, wordt ondanks 
dat deze toeslagen tegemoet moeten komen in hoge kosten, ingezet voor het aflossen van 
belastingschuld. Ook wordt er loonbeslag opgelegd, in sommige situaties voor jarenlang. 

Besluiten lang op de plank
In meerdere meldingen valt op dat de Belastingdienst vlak voor de verjaringstermijn van vijf 
jaar, een definitieve toekenning afgeeft met en een hoge en acute schuld. Iemand is al jaren in 
conclaaf met de Belastingdienst en op de valreep wordt de schuld toch definitief.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Handelswijze breder bereik dan CAF
De erkenning dat de Belastingdienst bij het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van de 
ouders betrokken bij de CAF-11 zaak onrechtmatig is geweest, is een belangrijke gebeurtenis. 
Uit het meldpunt komt naar voren dat de handelswijze van de Belastingdienst met het 
stopzetten van kinderopvangtoeslag en het terugvorderen van voorgaande jaren, niet gestart is 
in 2013 maar al veel eerder. Ook toen kwamen er al fraudeonderzoeken voor, ook toen werden 
ouders al geconfronteerd met grote sommen terugvorderingen. 

De Belastingdienst hanteert lang niet in alle situaties een menselijke maat. Zij is een machtige 
tegenstander; zij kan dossiers lang laten liggen en opeens ouders weer opjagen met besluiten 
of aanmaningen. 

Het lijkt erop dat de Belastingdienst het bewust op juridische procedures aan laat komen in de hoop 
dat jurisprudentie de handelswijze alsnog legitimeert. We zien dit bij het aanpakken van ouders die 
een fout maakten en niet mochten herstellen bij de eigen bijdrage aan het gastouderbureau. Ook is 
dit zichtbaar bij het verantwoordelijk maken van de ouder bij het frauderen van een gastouderbureau. 
De wet laat duidelijk ruimte voor deze juridische invulling en het is zeer de vraag of de wetgever wel 
bedoeld heeft dat de beoordeling van toekenning zo streng moet zijn.

Een kinderopvangtoeslag is een toekenning en bij de aanvraag moet de ouder voldoen aan 
aantal eisen. Er moet werk of een opleiding zijn, er is sprake van erkende kinderopvang en er is 
een contract met daarin het af te nemen aantal uren en de uurprijs. Uiteraard is onderzoek naar 
fraude een taak van de Belastingdienst, maar de suggestie dat een fout maken direct fraude is 
en immer en enkel te wijten is aan de aanvrager, is een te eenzijdig beeld. Door het inzetten van 
het oordeel opzet/grove schuld bij vermoeden van fraude, maar ook bij gemaakte kleine fouten 
in de aanvraag, worden ouders rechten ontnomen op fatsoenlijk bezwaar, degelijke behandeling 
en een afbetaling van onterecht ontvangen toeslagen. 

Aanbeveling 1
Bekijk alle stopzettingen en terugbetalingen op hun rechtmatigheid waarin ‘opzet/grove schuld’ 
worden gebruikt. In de wetsbehandeling is gesteld dat opzet/grove schuld bewezen moet 
worden door de Belastingdienst. Er zijn grote twijfels of dit daadwerkelijk in alle situaties het 
geval is.

Aanbeveling 2
Bekijk alle loonbeslagzaken op hun rechtmatigheid en op de vraag of mensen het loonbeslag 
wel kunnen dragen.

Aanbeveling 3
Stop met verrekenen van ‘schuld’ met andere toeslagen. Die toeslagen hebben gezinnen nodig 
om te voorzien in de kosten voor andere dure posten. Het beslag leggen op deze toeslagen, 
brengt gezinnen in ernstige financiële problemen en een uitzichtloze situatie.

Aanbeveling 4
Herzie de wet en laat mensen die slachtoffer zijn van fraude bij gastouderbureaus niet betalen 
voor de misdaad van een ander. Verhaal de geleden schade niet op slachtoffers, maar op de 
dader. 
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Aanbeveling 5
Erken dagbesteding en arbeidsongeschiktheid als een duidelijke reden om niet de kinderen te 
kunnen opvangen en kort ouders niet. Dagbesteding is een zinvolle en waardevolle invulling van 
de dag voor vele mensen, waarvoor zelfs een indicatie nodig is. Het is vreemd dat de overheid 
aan de ene kant een bewijs van recht op zorg eist, maar aan de andere kant zo een indicatie 
niet erkent. Ook in situatie van arbeidsongeschiktheid is het moeilijk om één op één aan te 
nemen dat die ouder dan als vanzelf de zorg voor de kinderen op zich kan nemen.

Aanbeveling 6
Breng in kaart welke grenzen er door juridische procedures zijn ontstaan en presenteer dit aan 
de Tweede Kamer. Een rechtelijke uitspraak over hoe een wet precies ingevuld en gehandhaafd 
kan worden, kan afwijken wat de wetgever beoogd heeft met een wet. Daarom is het zinvol om 
de gegroeide juridische uitvoering van de kinderopvangtoeslag – en zeker de fraudebestrijding, 
opnieuw met de Tweede Kamer te bezien. Dit raakt ook aan het advies van de Algemene 
Rekenkamer van 13 juni 2019.

Aanbeveling 7
Onderzoek niet alleen de handelswijze van de Belastingdienst als het gaat om CAF-
onderzoeken. Het beeld dat de Belastingdienst vaak buiten wettelijke kaders handelt, en niet 
alleen rond de CAF-onderzoeken, komt niet alleen uit dit meldpunt naar voren, maar wordt 
ook beschreven in het ADR-onderzoek naar de cultuur van de Belastingdienst. Er worden nu 
meerdere onderzoeken en analyses gedaan, zaak is daarbij niet het gehele handelen vergeten 
te analyseren.

Aanbeveling 8
Maak zo snel mogelijk de toeslagen overbodig. Het toeslagenstelsel van is uitermate kwetsbaar; 
als maar liefst 62% van alle huishoudens met toeslagen te maken krijgen met terugbetalingen, 
dan zit er iets fout. Fouten in de toekenning en aanvragen van toeslagen zijn een grote bron van 
uitzichtloze schulden. Tegelijkertijd wordt er ook terecht gewezen op de fraudegevoeligheid van 
de toeslagen. Maar niet iedereen die toeslag nodig heeft is een potentiële fraudeur. 
De toeslagen compenseren mensen voor hoge kosten en dat is fijn. Maar het is vreemd om 
zoveel geld rond te pompen. Daarom: stop de toeslagengekte, maak zorg goedkoper, zorg 
voor betaalbare kinderopvang en huren. Dit is beter voor de positie van huishoudens én 
de Belastingdienst is verlost van een grote taak en kan zich gaan richten op haar kerntaak: 
belasting innen.
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7/15/18

Volgens de belastingdienst het niet aanleveren van stukken. Ik heb vervolgens twee keer wel 
89 pagina’s geprint. Al mijn gastouderbureau zijn via de bank betaald. Alles is na te zien. Mijn 
kinderen hebben een Turkse vader, dus Turkse namen.

Ja

Niet genoeg gegevens.

+ 8000 euro

Ja

Niets, volgens de belastingdienst was het bezwaar te laat.

Ja

Advocaat gehad, rechter wilde het niet in behandeling nemen. Vanwege alle stress ben ik 
gestopt. Ik merk nu ook weer hoeveel stress het oproept. Kinderen en ik begonnen zo te 
lijden onder dit gebeuren dat ik gestopt ben en er niet maar over na wilde denken.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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3/1/18

Dat ik geen documenten heb opgestuurd, terwijl er eerder met hetzelfde document onze 
toeslag was goedgekeurd. Wij hebben 8 maanden lang documenten moeten versturen en 
toen pas werd het goedgekeurd. Nu moeten wij het weer terugbetalen.

Ja

Er loopt nog een hoger beroep, als ik deze verlies moet ik terugbetalen.

27000 euro

Ja

Afgewezen.

Ja

Procedure loopt nog bij het hof.

Helaas wist ik niet hoe het werkte. Ik moest 50 euro betalen, doordat ik niet wist wat ik 
moest doen heb ik niet betaald (ook kon ik het niet missen).

Ik heb nu bezwaar gemaakt met een begleidend schrijven en een juridisch adviseur 
ingeschakeld.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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2/1/16

 
Ik had een inkomenverschil bij de belastingdienst: terugbetaling inkomensbelasting, 
zorgtoeslag en huurtoeslag (2010/2011/2012). Ik probeerde een betalingsregeling te treffen, 
maar ze wilden daar niet mee akkoord gaan. Ik werd geadviseerd om een lening af te sluiten 
bij de bank, anders zouden ze mijn werkgever benaderen. Kinderopvangtoeslag werd 
verrekend met die inkomenschuld. Omdat ik toen fulltime werkte en opvang te duur werd, 
heb ik deels mijn kind ‘zwart’ laten verzorgen (dat was goedkoper) en deels op late vangen 
door de kinderopvang.
Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds een schuld staan bij de bank  van 4200euro.

Ja

Na einde van het jaar 2016 moest alsnog een deel terugbetalen dat ze eerder hadden 
verrekend. Reden hiervan: aantal kinderopvanguur was hoger dan toegestaan.

301 euro. Maar mijn schuld was incl rente 19.800 euro.

Ja

Afgehandeld, ik moest het bedrag alsnog terugbetalen.

Nee

Mijn toeslag is niet stopgezet, maar meteen verrekend. Ik moest andere opties vinden 
voor de verzorging van mijn kind (bijvoorbeeld zwart betalen). Ik vind dat belastingdienst 
geen enkele coulance toonde in 2014, 2015 en 2016. 3 Jaar lang heb ik naast de 
betalingsregeling voor de inkomensbelasting/zorgtoeslag/huurtoeslag uit eigen zak de 
opvang moeten betalen. Ik was gemiddeld 1200 euro per maand kwijt. Veel stress en 
verdriet gehad in die periode. Ik durfde niet minder te werken omdat ik de schuld af moest 
betalen. Ik het ook spijt dat ik hun advies heb gevolgd om een lening af te sluiten, wat 
toe nu toe nog niet lukt om af te betalen. Door stress en gebrek aan overzicht, kon ik 
een studielening niet afbetalen, gevolgd door een BKR-registratie. Ik vind het gedrag van 
belastingdienst met betrekking tot toeslagen heel onmenselijk.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Onvoldoende informatie over verblijf.

Ja

Onvoldoende informatie over verblijf.

24000 euro

Ja

Afgewezen.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/13

Geen reden, ze geven nergens antwoord op! Zelfs met alle bewijzen geleverd.

Ja

Zie voorgaande.

Ongeveer 13000 euro

Ja

Niks, ze geven geen antwoord.

Nee

Tegen zo’n organisatie is niks te beginnen, ze kunnen me niet eens fatsoenlijk te woord 
staan.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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11/12/14

Reden is dat er geen opvang plaats zou hebben gevonden maar dit was wel degelijk het 
geval. De opvang is ook in 2015 stopgezet, met hetzelfde verhaal. Inmiddels lopen er al jaren 
beroepen maar er gebeurd niets. Ik moet alles terugbetalen.

Ja

Dat er geen kinderopvang zou zijn geweest.

13000 euro

Ja

Weinig. Tot nu toe loopt het nog steeds. Inmiddels ligt er al 3 jaar loonbeslag door de 
Belastingdienst en wordt mijn huis straks gedwongen verkocht alleen hierdoor.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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12/20/16

Ze wilden eerst uitzoeken of dat wij wel terecht opvangtoeslag kregen. Terwijl wij al minstens 
twee jaar gebruik maakten van dezelfde opvang en een jaar daarvoor ook al alles voor een 
onderzoek hebben moeten inleveren.

Nee

Ja

Niets. Er werd heel duidelijk via de telefoon gemeld dat wij niets meer konden krijgen die 
maand, want ze waren nog bezig met het onderzoek.

Nee

Voor ons was het maar 1 maand dat we zelf het gehele kinderopvangbedrag hebben moeten 
voorschieten. Echter had de belastingdienst ons niet gemeld dat ze de toeslag zouden 
stoppen terwijl ze onderzoek deden of wij dit wel terecht kregen. Hierdoor hebben wij flink 
moeten puzzelen om in die maand de betaling aan onze kinderopvang te kunnen voldoen. 
We zijn best wel teleurgesteld in de manier van handelen van de belastingdienst.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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9/1/14

In de ontvangen brief met kenmerk DVTBB wordt geconcludeerd dat de bewijsstukken niet 
juist zijn en daarom mijn kinderopvangtoeslag voor 2012, 2013 en 2014 stopgezet wordt. De 
toeslag die ik teveel heb ontvangen, moet ik terugbetalen.

Ja

Zie voorgaande.

29000 euro

Ja

Geen reactie ontvangen.

Nee

De procedures zijn afgerond, omdat ik het terug te betalen bedrag van € 29.000 heb 
terugbetaald. Ik heb hiervoor een doorlopende lening/krediet moeten afsluiten. Ik moet nu 10 
jaar lang € 300,- aflossen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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5/1/15

Ik zou geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, omdat ik geen gebruik zou maken van 
opvang. Dit terwijl ik dat wel deed en er niets was veranderd in mijn situatie.

Ja

Geen recht op de toeslag dus heel 2014 en deel van 2015 terug moeten betalen

Ongeveer 5000 euro.

Nee

Nee

Geen officieel bezwaar gemaakt, wel navraag gedaan en uitleg gegeven. Het zou 
terugbetaald worden maar dat gebeurde niet.
Uiteindelijk pas in 2019 geld teruggekregen na acties (bewijsvoering) van mijn kant.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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7/1/12

In 2012 ben ik mijn baan verloren. Ik heb toen een ontslagvergoeding ontvangen. Deze 
vergoeding werd opgeteld bij mijn inkomen van 2012, dus zei de belastingdienst: je hebt te 
veel toeslag ontvangen, omdat je dat jaar veel inkomen hebt ontvangen. Alles moest worden 
terugbetaald.

Ja

Inkomen was te hoog. Ontslagvergoeding werd bij inkomen opgeteld en ik had derhalve 
geen recht meer op de toeslag.

2500 euro

Ja

In behandeling genomen. Ik hoefde de aanslag niet te betalen, maar ik twijfel nu of ze mijn 
zaak wel goed hebben afgehandeld.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8/11/12

Ik moest kopieën van mijn kinderopvang en van het gastouderbureau opsturen ter controle. 
Op 2 van de 6 kopieën stond mijn eigen handtekening niet, omdat dit voor mijn eigen 
administratie was. En toen is alles stopgezet en moest ik alles over 2011 terugbetalen a 
16.000 euro. Ze hebben daaruit geconcludeerd dat ik ten onrechte toeslag ontving. Ik was 
alleenstaande werkende moeder van 3 jonge kinderen. Na een paar telefoontjes aan het 
belastingkantoor hebben ze me beloofd alles terug te draaien en zeiden ze dat het draaide 
om een misverstand. Dit is niet gebeurd. Ik heb meerdere bezwaarschriften ingediend en 
daar is nooit inhoudelijk op gereageerd behalve dan dat ze te laat zijn met reageren. Ik heb 
een heel dossier met alle correspondentie. Ik heb meerdere malen contact gezocht voor 
een persoonlijk gesprek. Dat heeft in 2016 plaatsgevonden maar ook weer zonder resultaat. 
Mafiapraktijken zijn het. Ze hebben me kapot gemaakt

Ja

Zie boven

16000 euro

Ja

Niets.

Nee

Heb uiteindelijk maar met behulp van anderen alles in 2017 betaald.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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12/1/09

Te laat aangevraagd.

Ja

Administatief niet in orde.

Ongeveer 2000 Euro.

Ja

Afgewezen.

Nee

Het was een malafide gastouderbureau. We hebben facturen betaald aan hen en moesten 
ook nog de toeslag terugbetalen. Vooraf nog gecheckt bij de instanties of gastouderbureau 
legaal was en dat werd bevestigd.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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7/21/15

Wij stonden per 1 juni 2015 niet ingeschreven op een woonadres. In verband met die situatie 
werd de toeslag acuut stopgezet, de brief bereikte ons daarna pas. Daar stonden we dan, bij 
de kassa in de supermarkt met een lege rekening! 

We woonden in juni en juli op een camping, in afwachting van ons koophuis in eindhoven 
waar we in augustus 2015 zijn gaan wonen. We konden de camping niet als woonadres 
opgeven.

Nee

Ja

De belangdienst beweerde dat het bezwaarschrift te laat is ingestuurd, dus deze werd 
afgewezen. Ik heb gereageerd dat de brief bij hun in de postkamer was blijven liggen. Mijn 
bezwaar daarop namen ze wel in behandeling, maar ze stelden hun beslissing een half 
jaar uit. In de tussentijd ben ik gebeld door een ambtenaar. Ze leek er een soort sadistisch 
genoegen in te scheppen om mij af te poeieren. Na ontvangst van de afwijzing van het 
bezwaar, heb ik in 2016 een proces bij de kantonrechter gestart. Dat verloren we omdat 
we het verzendtijdstip van de brief niet konden bewijzen, want deze was niet aangetekend 
verstuurd. Ik heb het erbij gelaten, want voor 800 euro was het geen advocaat waard.

Ja

Het kan ook anders: de Sociale Verzekeringsbank vroeg eerst wat er aan de hand was. 
Vroeg om het huurcontract van het chalet op de camping en liet de kinderbijslag doorlopen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/18

Dat facturen van de kinderopvangorganisatie door mij als bewindvoerder voor mijn 
cliënte te laat werden betaald. Reden hiervoor was dat de belastingdienst 10000 euro 
kinderopvangtoeslag met een belastingschuld, die ouder dan vijf jaar was, hebben 
verrekend. Dit mag niet.

Ja

Dat facturen van de kinderopvangorganisatie door mij als bewindvoerder voor mijn 
cliënte te laat werden betaald. Reden hiervoor was dat de belastingdienst 10000 euro 
kinderopvangtoeslag met een belastingschuld, die ouder ouder dan vijf jaar was, hebben 
verrekend. Dit mag niet.

Cliënte moet nu 32500 euro kinderopvangtoeslag terugbetalen.

Ja

Afgewezen, op grond van “jurisprudentie” dat de facturen voor kinderopvang uiterlijk 2 
maanden na verloop van het jaar betaald moeten zijn.

Ja

Onlangs hiervoor naar rechtbank in Utrecht geweest. De uitslag wordt door de onnodig 
complexe regelgeving en “jurisprudentie” een verassing. Heb nog twee cliënten die door 
problemen met de kinderopvangtoeslag de vernieling in werden geholpen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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10/1/14

Hieronder een opsomming van mijn stopgezette kinderopvangtoeslag. De hele zaak heeft 
vanaf eind januari/ begin februari 2015 tot eind 2015 gelopen. De belastingdienst heeft 
verschillende keren gebruik gemaakt van uitstel van het nemen van een beslissing.

De reden die in eerste instantie werd opgegeven was dat ik onrechtmatig 
kinderopvangtoeslag had ontvangen, omdat mijn dochter ingeschreven stond bij haar vader. 
Ik heb kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen én ze hebben de toeslag stopgezet, 
waardoor ik de opvang zelf moest betalen voor de maanden die volgden. Ik kon dit 
niet volhouden en ik heb zodoende uiteindelijk de opvang stop moeten zetten, omdat 
ik het financieel niet langer kon dragen en er geen zicht was op een herziening van de 
belastingdienst van mijn casus. Zodoende heb ik niet alleen geld moeten terugbetalen, maar 
heeft het me ook nog tot en met juli 2015 veel meer gekost dan ik kon betalen.

De mediator heeft verschillende keren met verschillende medewerkers gesproken en ik ook. 
We kregen steeds een ander verhaal. Uiteindelijk werd duidelijk dat er wel degelijk grond was 
voor bezwaar. Ik had wél recht op kinderopvangtoeslag, want mijn dochter stond weliswaar 
ingeschreven op het adres van mijn ex-man, maar ze woont grotendeels bij mij. 

In samenwerking met de mediator hebben we alle bewijzen verzameld (het door de 
rechter bekrachtigde ouderschapsplan waarin duidelijk staat dat ik de hoofdverzorger 
ben van de kinderen, de een staat ingeschreven bij mij en de andere bij mijn ex-man om 
fiscale redenen, maar ze wonen beiden het meeste bij mij. Een verklaring van mijn ex-
man, alle urenoverzichten en facturen van de kinderopvangorganisatie en mijn werkgever/ 
opdrachtgevers) en bezwaar ingediend. Uiteindelijk werd het bezwaar afgewezen, omdat we 
het te laat hadden ingeleverd! We hebben daartegen nog bezwaar gemaakt, omdat het lang 
heel onduidelijk was waarom de opvangtoeslag was stopgezet en waar we precies bezwaar 
tegen moesten maken. Ook dat bezwaar is afgewezen. Telefonisch heb ik (en mijn mediator 
ook) verschillende keren te horen gekregen dat er fouten zijn gemaakt, dat ik wel degelijk 
recht had en heb op kinderopvangtoeslag, maar dat de hele zaak dus op procedurele 
gronden afgewezen is en niet eens inhoudelijk is behandeld. Het is nogal ironisch dat ze het 
bezwaar hebben afgewezen op grond van het feit dat we het ‘te laat’ hebben ingediend, 
terwijl ze de beslissing zelf keer op keer uitstelden!

Ja

Ik had geen recht op kinderopvangtoeslag voor een van mijn dochters, omdat zij 
bij haar vader ingeschreven stond. Ik had volgens de belastingdienst onrechtmatig 
kinderopvangtoeslag aangevraagd en ontvangen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?
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Ik moest 361 euro terugbetalen én de toeslag werd per direct stopgezet, terwijl ik een 
contract had en een baan.

Ja

Het is afgewezen op procedurele gronde (te laat) en niet inhoudelijk behandeld. Wel hebben 
ze twee keer 6 weken uitstel gevraagd, om tot die conclusie te komen.

Nee

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8/1/17

Nadat wij meer opvang gingen aanvragen, omdat mijn vrouw gelukkig weer werk had, 
werden wij onderdeel van een “controle”. Wij moesten alle contracten, afschriften, gewerkte 
uren voor het bedrijf opsturen. Tot een besluit is de uitkering stopgezet. We hebben zo snel 
mogelijk alles bij elkaar geprobeerd te zoeken. Detail: alles moet je op papier aanleveren, 
zodat ze het bij de belastingdienst kunnen inscannen. Dit betekende voor mij dat ik eerst 
alle digitale bestanden moest afdrukken op papier. Het pastte niet eens in de envelop die 
ik kreeg opgestuurd. Uiteindelijk was alles oké, maar ik heb wel ruim 6000 euro moeten 
voorschieten, omdat ik onderdeel was van een controle. Bij contact met de belastingdienst 
was het antwoord, “zo is het nu en bij de kinderopvang kun je uitstel van betaling 
aanvragen”. Bij ons werd het willen werken dus behoorlijk ontmoedigd door de overheid 
helaas.

Nee

Ja

Niks.

Nee

Gelukkig konden wij bij familie terecht om dit financieel te overbruggen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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7/26/14

Er werd aangegeven dat er onvoldoende gegevens waren om vast te stellen of ik recht had 
op kinderopvangtoeslag. Daarom werd alvast de toeslag voor 2014 stopgezet. Vervolgens 
kreeg ik na aanlevering van de gegevens op een brief dat de gegevens niet juist waren en dat 
ik de toeslag over 2013 en 2014 terug moest betalen.

Ja

In augustus 2014 heb ik bewijsstukken aangeleverd en in november 2014 kreeg ik de brief 
dat de bewijsstukken niet juist waren. Dit terwijl de stukken op belastingkantoor Rotterdam 
gecontroleerd zijn en goed waren.

2615 euro

Ja

Na mijn bezwaar in december 2014 heeft de belastingdienst de stukken laten liggen tot 
begin 2016. Toen heb ik de ombudsman ingeschakeld en zijn eindelijk de stukken bekeken 
en is mijn bezwaar toegekend en heb ik alsnog de toeslag over 2014 uitgekeerd gekregen.

Nee

Gelukkig heeft de ombudsman geholpen, nadat ik door de belastingdienst voor crimineel 
werd aangezien. Terwijl er niets aan de hand was heb ik als alleenstaande moeder van juli 
2014 tot maart 2016 moeten wachten op de kinderopvangtoeslag met alle gevolgen van 
dien: kinderen moesten van de opvang af en ik moest schulden maken om alles te kunnen 
betalen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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6/6/09

Meermalen brieven ontvangen om de jaarrekening van de daadwerkelijk afgenomen uren op 
te sturen terwijl ik alles netjes tijdig al had gedaan. De belastingdienst bleef echter mij diverse 
malen brieven sturen met dit verzoek.
Bezwaren die ik had ingediend bleven onbeantwoord of ik kreeg een ontvangstbevestiging 
met daaraan gekoppeld de mededeling dat de termijn van behandeling  in verband met 
drukte overschreden gaat worden en ik langer moest wachten op een beslissing op mijn 
bezwaar. Echter op al mijn bezwaren (12 stuks) nimmer antwoord op gehad.
Om mijn zeer trieste allesverwoestende situatie kort te houden heb ik aangeklopt bij 
het belastingkantoor in Hoofddorp zonder resultaat. Heb ik meermalen bezoek gehad 
van de deurwaarder van de belastingsdienst in verband met terugvordering van de 
kinderopvangtoeslagen, huur en andere betalingsachterstanden. Goed betaalde vaste baan 
niet meer kunnen behouden, omdat mijn kinderen wegens betalingsachterstanden niet meer 
welkom waren op de kinderopvang.
Toen in 2012 een huisuitzetting dreigde wegens huurachterstand heeft de onbudsman de 
belastingsdienst dringend verzocht naar mijn bezwaren c.q klachten te kijken.
Belastingdienst heeft mij vervolgens telefonisch benaderd. Ik ben toen gebeld vanuit de 
afdeling interventies gevestigd in utrecht. Achteraf blijkt dit de afdeling te zijn waar fraude met 
toeslagen worden onderzocht.
Fraude! Ik bracht mijn kinderen naar een erkende kinderopvang en ik ontving nimmer 
rechtstreeks de toeslagen. Op mijn verzoek werden de maandelijkse toeslagen rechtstreeks 
overgemaakt op de rekening van de kinderopvanginstelling. Tot op heden weet ik de reden 
niet waarom mijn kinderopvangtoeslag is stopgezet en waarom ik de eerder ontvangen 
toeslagen terug heb moeten betalen middels beslagleggingen op loon en bankrekening.
Daarnaast kreeg ik te maken met een forse achterstand bij de kinderopvanginstelling die ook 
een deurwaarder hebben ingeschakeld.
Kortom, de belastingsdienst heeft mijn leven letterlijk kapot gemaakt en nog steeds zit ik met 
een financiële strop.
Vanaf 2009 lijkt niemand mij serieus te hebben genomen en heb ik niets meer van de 
belastingdienst vernomen. Ik heb geen financiële middelen om juridische stappen te nemen 
terwijl ik fors benadeeld ben. Ik voel me enigszins opgelucht nu er een politieke partij 
inzichtelijk wil hebben hoeveel gezinnen de belastingdienst kapot heeft gemaakt.

Ja

Standaardbrieven met daarin vermeld dat ik gegevens moet opsturen waaruit blijkt dat mijn 
kinderen naar een erkende kinderopvanginstelling gaan of brieven dat ik in gebreke ben 
gebleven voor het opsturen van deze gegevens. Terwijl ik alles tijdig opgestuurd had en 
daarnaast ook alles naar het kantoor in Hoofddorp heb gebracht.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?



31

Ja

NIETS! Tot op heden geen antwoord op alle bezwaren.

Ja

Te veel om op te noemen.

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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5/1/13

Na een echtscheiding had ik de zorg voor de kinderen. Zonder mijn weten en goedkeuring 
heeft mijn ex de kinderen op haar adres ingeschreven terwijl ze bij mij woonden. Doordat het 
een vechtscheiding was heeft het een jaar geduurd voordat er een ouderschapsplan was. 
Het ontbreken van het ouderschapsplan was de doorslag.

Ja

Dat de kinderen in 2013 bij mijn ex stonden ingeschreven en er geen ouderschapsplan was.

2154 euro

Ja

Ongegrond verklaard. Ze bepalen echter dat alleen het ouderschapsplan leidend is. Ze staan 
niet open voor aanvullend bewijs van bijvoorbeeld de school, kinderopvang en het feit dat 
mijn ex geen opvang heeft aangevraagd en de belastingdienst dus niet is gedupeerd.

Nee

Een juridische procedure heeft geen zin. Er staat namelijk in de wet dat de belastingdienst 
zelf mag bepalen wat ze als bewijsmateriaal vragen. Ze kunnen dus niet verplicht worden om 
verder de situatie te onderzoeken.... hoe raar dan ook.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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3/1/05

Het is een tijd geleden maar wij als ouders kregen de schuld dat wij geen goed contract 
hadden en dat het bedrijf (...) uit Rotterdam en daarna weer een onder een andere naam, 
na overname, de boel had opgelicht! Dus konden we zeker 10000 euro terugbetalen. 
Na alles te hebben ingediend qua bewijs werden we gewoon verplicht te betalen. Er was 
geen doorkomen aan bij de ambtenaren , linksom of rechtsom we moesten betalen! Zeer 
stressvolle tijd geweest. Ik weet niet of ik alles nog heb, maar weet wel dat mijn vertrouwen 
toen al flink is beschadigd door deze dienst!

Ja

Foutief contract

Ongeveer 10000 euro

Ja

Totaal genegeerd.

Nee

Ik had geld dus heb het gewoon betaald. Was toch geen winnen aan!

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



34 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

11/18/09

Zelf stopgezet omdat er een inval was gedaan bij gastouderbureaur. Gek is dat de directeur 
wel de cel in moest, maar wij wel gewoon terug moesten betalen. Ik kan hier nog steeds niet 
over uit!

Ja

Ze zeggen dat het was vanwege de eigen bijdrage. Hier klopt echt niks van het was allemaal 
geregeld via een gastouderbureau.

15000 euro

Ja

Afgewezen. Echt onterecht. Wat een ellende hebben wij 2 jaar lang gehad. Twee kleine 
kinderen en maar 25 euro per week om van te leven. We hebben de auto moeten verkopen.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ik stopte zelf mijn kinderopvangtoeslag. Mijn twee kinderen gingen naar de opvang van 2008 
t/m 2010. De belastingdienst vond dat ik te laat de bewijzen opstuurde en vorderde alles 
terug. Mijn kindgebonden budget werd jarenlang ingehouden waardoor ik met 4 kinderen 
onder het bestaansminimum leefde. Ik kon geen boodschappen meer doen waardoor ik via 
de gemeente bij de voedselbank terecht kwam. Jarenlang stuurde ik mijn bezwaren op, maar 
de belastingsdienst ontving mijn bezwaarschriften zo gezegd steeds niet en als zij het wel 
ontvingen werd het afgewezen. Volgens hen had ik gefraudeerd. Na een aantal jaar zeiden 
ze dat mijn dossier was verjaard en ik dus geen bezwaar meer kon maken. Ik heb duizenden 
euro’s terugbetaald en ben nog steeds bezig.

Ja

Minstens 20.000 euro

Ja

Het raakte steeds volgens hen steeds zoek, of zij ontvingen het niet. Als ik wel een reactie 
kreeg ontving ik dat na maanden wachten en werd mijn bezwaar afgewezen. Ik heb veel 
jaren bezwaar gemaakt, maar het mocht niet baten. Uiteindelijk was mijn dossier verjaard en 
mocht ik geen bezwaar meer indienen

Nee

Ik heb het uiteindelijk opgegeven maar nu het zo in opspraak is ben ik toch blij dat het wordt 
aangepakt

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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4/1/12

Er zou fraude in het spel geweest zijn. Contracten van gastouderbureau zouden niet 
kloppen. Ik was meewerkend partner en hoe ik ook aantoonde dat ik meewerkte het was 
niet voldoende bewijs en als je dan vroeg wat ze wel nodig hadden kreeg je geen antwoord.

Ja

De contracten van gastouderbureau waren onjuist. En ik kon niet voldoende aantonen dat ik 
meewerkend partner zou zijn.

150000 euro

Ja

Bezwaar was regelmatig kwijt ondanks aangetekend. Ben gediscrimineerd of het wel klopte 
dat ik zoveel kids had.

Ja

Uiteindelijk is het bij de rechtbank terecht gekomen en zelfs in de raad van state waar we 
gewonnen hebben. Maar nu we een stuk schadevergoeding willen hebben is de belasting 
uiteraard niet thuis. We hebben ons bedrijf aan de kant moeten doen om te kunnen 
procederen. Een goed lopend transportbedrijf met 10 auto’s. Alles zijn we kwijt geraakt. En 
nu 6 jaar later hebben we gewonnen, dat is fijn, maar het zou fijn zijn als daar iets tegenover 
zou staan. We zijn zelfs in het nieuws geweest 6 jaar terug en hebben aan de Tweede Kamer 
destijds een heel dossier overhandigd met allemaal gedupeerde ouders. Dit hebben we in 
Den Haag afgegeven. Helaas is er kennelijk nooit wat mee gedaan.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?
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11/1/11

We hebben het zelf gestopt, omdat we geen vertrouwen in de gastouderbureau (...) hadden. 
Later moesten we 1600 euro betalen. Relatief klein bedrag ten opzichte van anderen, maar 
in november 2012 is onze dochter overleden en in oktober 2013 kreeg ik op mijn verjaardag 
deze vordering. Op alle manieren beladen. We werden ronduit onbeschoft behandeld aan 
de telefoon. E-mails werden niet beantwoord. Uiteindelijk hebben we zelf de stap naar de 
rechter gemaakt. Precies een jaar later, weer op mijn verjaardag, kregen we een brief. Een 
jurist van de belastingdienst schatte onze kansen hoger in dan die van hun en ze wilden 
schikken. We hoefden dus niet te betalen. Wel heel veel stress van gehad, samen met het 
verdriet dat we al hadden. Ben mijn vertrouwen in de overheid hier deels door verloren.

Ja

Onterecht gekregen toeslagen. We hadden administratie op orde en ze konden niet zeggen 
wat er niet klopte maar we moesten toch gewoon betalen. Blij dat we dat dus niet wilden en 
de confrontatie gezocht hebben.

1600 euro

Ja

Niks. Ze hielden zelfs bedragen in. Reageerden niet op e-mail .

Ja

We hebben zelf actie ondernomen. Vlak voordat we naar de rechtbank in Groningen 
moesten, kwam de belastingdienst met een schikking. Geen excuses.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?
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Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?
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1/1/09

Vage redenen: geen  jaaropgaaf ingeleverd. 2009, 2011,2012, en 2013 terugbetalen
Gastouderbureau  Koah, later Doltje, nog later Layla wou niet meewerken, was later met de 
noorderzon vertrokken. Maar wij moeten ruim 15.000 euro terugbetalen!

Ja

Dat we geen recht hadden op kinderopvangtoeslag

ruim 15000 euro

Nee

Nee

Ik heb dit al vaker aangekaart bij de belastingdienst, maar wij moesten maar braaf betalen, 
want anders werd er loonbeslag gelegd. We hebben nu een betalingsregeling van 830 euro 
per maand!
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12/1/14

De jaaropgaaf die van gastouderbureau af kwam en die van mij af kwam, kwamen blijkbaar 
niet overeen. Men wilde niet begrijpen dat dit normaal is. Het ging om een verschil van 
ongeveer 180 euro. Ik heb 2013 en 2014 terug moeten betalen. December 2013 werdt mijn 
toeslag stopgezet. Maaanden aan de lijn gehouden. Brieven op en neer en bewijsstukken 
in moeten leveren. Uiteindelijk werd in april 2014 de toeslag vanaf januari 2014 uitbetaald. 
En vervolgens kreeg ik een maand later in mei 2014 een brief waarin stond dat mijn recht 
op toeslagen op nihil was gezet en dat ik 2013 en 2014 terug moest betalen. U wilt niet 
weten wat ik en mijn gezin allemaal hebben moeten meemaken. Moeilijke dagen en jaren 
gehad. Mijn huwlijk heeft een hele andere wending gekregen. Beslag op loon door de 
belastingdienst. En daardoor weer andere achterstanden en deurwaarders. Ben echt op 
randje van schuldsanering. Omdat ik een advocaat niet kon betalen stapte ik op naar mijn 
rechtsbijstandsverzekering. Die heeft een bezwaarbrief geschreven. Bezwaar is afgewezen. 
Ik wilde door voor een rechtzaak, maar ze stonden niet achter mij en wilden me niet 
verdedigen. Dus verscheen ik zonder advocaat voor de rechter. Uiteraard verloren. Daarna 
heb ik een advocaat kunnen regelen. In hoger beroep gegaan bij Raad van State maar die 
hebben we ook verloren.

Ja

Zie boven.

Totaal ongeveer een bedrag van 25000 euro

Ja

Afgewezen

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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5/1/14

Reden is onbekend.

Nee

Ja

Niks.

Nee

Ik moest kinderopvangtoeslag terugbetalen. Alle stukken waren compleet en correct. 
Ombudsman ingeschakeld. Na veel bellen met de belastingdienst is het weer 
rechtgetrokken.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?
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3/1/19

Ze zeggen dat ik er geen recht op heb, terwijl ik altijd al recht heb gehad op 
kinderopvangtoeslag.

Ja

Geen recht op kinderopvangtoeslag en te veel ontvangen kinderopvangtoeslag (zeggen ze).

18000 euro

Ja

Is nog in behandeling.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/15

Ik moest alle afschriften en facturen van 5 jaar terug even ophoesten. Echter was het 
gastouderbureau failliet gegaan, dus om die nog op te vragen was geen mogelijkheid. Ik heb 
daardoor 2,5 jaar geen kinderopvang mogen hebben en werd geweigerd bij mijn zoon zijn 
oude opvang. Doordat het werd stopgezet moest ik het zelf betalen heb daarvoor mijn baan 
moeten opzeggen en ben toen zelf thuis komen te zitten. Daarnaast een WSNP-traject eraan 
overgehouden.

Nee

Ja

Is in behandeling genomen, maar had een procedure van 8 maanden voordat ik antwoord 
kreeg. Er zijn toen lukrake bedragen overgemaakt waarvan niemand wist waarom en hoe 
men aan het bedrag gekomen is. En elke keer die verwerkingstermijn van 8 weken.

Nee

Ik heb wel de ombudsman ingeschakeld. Die heeft het een en het ander besproken met 
de belastingdienst, want dit is iets wat al veel langer speelt dan nu op tv is en achteraan 
gezeten werd. Ik hoop echt dat hier iets mee gedaan wordt, want dit is gewoon een schande 
en aangezien het zoveel ouders heeft getroffen wil ik juist dat dit gepubliceerd wordt en alle 
ouders bereikt. Vooral de ouders, waarvan ik een ben, die werkloos zijn geworden of in de 
WSNP/schuldhulpverlening-traject terecht zijn gekomen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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4/1/12

Onterecht stopgezet. 
We zaten bij het bedrijf (...). 
Vanwege niet te betalen van eigen bijdrage, moesten we toen 12000 euro terugbetalen. 
Bezwaar is afgewezen.

Ja

Eigen bijdrage niet betaald.

12000

Ja

Afgewezen.

Nee

Er zijn wel processen gevoerd.
Maar we zijn in het ongelijk gesteld. 
Is toendertijd ook bij het programma Radar geweest

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/14

Zelf stopgezet, omdat het bedrag steeds verrekend werd met terug te betalen toeslagen. 
Wat naar mijn mening niet klopte.

Ja

Fraude.

120000

Ja

Afgewezen.

Ja

Ik heb ook een advocaat betaald om de zaak aan te vechten maar deze heeft de zaak 
verloren

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8/21/14

We hebben in augustus 2014 voor het laatst een voorschot kinderopvangtoeslag ontvangen. 
In december 2014 kregen we een brief dat de kinderopvangtoeslag voor 2014 0 euro ging 
worden.

Ja

Niet specifiek benoemd. Alleen de volgende wijzigingen: uw toeslag is beeindigd. Uw 
inkomen is gewijzigd. Uw kinderopvanggegevens zijn gewijzigd. 
We moesten bewijsstukken aanleveren dat we gebruik hadden gemaakt van de 
kinderopvang voor de periode 2013 en 2014. Alle opvangcontracten met het kindcentrum, 
alle facturen voor de periode (...)-(...)-2013 en (...)-(...)-2014.

2013: 140 euro. 2014: 3099 euro.

Ja

Dat is in behandeling genomen en we moesten 2 keer naar het kantoor in Utrecht om 
bewijsstukken aan te leveren. Uiteindelijk hebben we na heel veel uitstellen vanuit de 
belastingdienst eind 2015 een teruggaaf gekregen en kregen we weer kinderopvangtoeslag. 
Na augustus 2014 hebben we tot november 2015 geen kinderopvangtoeslag gehad. 
Daarnaast zaten we in onzekerheid of we wel of niet terug moesten betalen en of we de 
kinderen nog wel naar de opvang konden gaan. En of we het nog wel konden betalen.

Nee

Nee we hebben het zelf gedaan. Er is heel veel tijd in gaan zitten om steeds weer 
bewijsstukken aan te leveren. U mag ook weten dat ons slapeloze nachten heeft veroorzaakt 
omdat we het niet breed hadden.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ja

Geen.

40000 euro

Ja

Geen

Ja

Ik en mijn gezin zijn gevlucht naar Duitsland. Met een zieke moeder en 3 kinderen. Mark 
Rutte moet Nederland teruggeven aan Nederlanders.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ja

Er stond 0 uren maar ik heb bewijs dat ik alle uren heb afgenomen. Heb het ook opgestuurd 
naar de belastingdienst.

4862 euro

Ja

Niks. 3 Keer opgestuurd en het is volgens hun niet aangekomen

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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3/3/12

Deze heb ik zelf stopgezet in verband met verhuizing naar het buitenland. Ondanks 
mijn stopzetting in maart 2012 en het wijzigen van mijn rekeningnummer middels een 
brief hebben ze in december 2012 toch een geldbedrag gestort op rekening van het 
gastouderbureau. Ik heb maar 6 of 7 maanden gebruik gemaakt van kinderopvangtoeslag. 
Een aantal maanden in 2011 en 2 maanden in 2012. Van 2011 heb ik alles en nog meer 
moeten terugbetalen, want ze vinden dat ik niet op tijd mijn papieren had ingeleverd. Terwijl 
ik wel bewijzen heb die ik zelf van kantoor Den Haag heb gekregen middels kopieën van 
de gescande documenten. Zo ben ik erachter gekomen dat de belastingdienst alles scant. 
Op de kopie zie je namelijk de scandatum. Ben al 8 jaren bezig dit opgelost te krijgen ook 
via Ombudsman en  een advocaat. Heb op een gegeven moment maar moeten instemmen 
om 2011 te betalen want er werd beslag gelegd op mijn bankrekening. En later werd 
mijn huurder lastig gevallen. Inmiddels is mijn huis verkocht. Heb meer dan 10.000 euro 
betaald middels een lening. Meer dan ik had gekregen. En het geld wat ze ondanks mijn 
stopzetting in 2012 10 maanden later hebben gestort op rekening van het gastouderbureau 
willen ze van mij terug. Dit heb ik niet eens ontvangen. Ik heb de belastingdienst ook een 
getekende verklaring opgesteld door de advocaat van het gastouderbureau opgestuurd 
waarin staat dat bijkans 13000 euro is ontvangen door het gastouderbureau en dat niet 
ik maar gastouderbureau verantwoordelijk is voor terugbetaling. De belastingdienst zegt 
dat de laatste betaling heeft plaatsgevonden middels een ingediend bezwaar. Ik heb hun 
gezegd dat ik geen bezwaar heb ingediend en dat ik daar een kopie van  wil zien. Ondanks 
meerdere keren, ook via Ombudsman, ernaar gevraagd te hebben, tot op de dag van 
vandaag geen antwoord erop. Waarom zou ik een bezwaar indienen als ik in maart zelf mijn 
toeslag stopzet? Er staat bij de belastingdienst nog een bedrag van 9683 euro open op 
mijn naam. Er is in oktober een beschikking gekomen van de belastingdienst waarin staat 
dat kwijtschelding voor terugvordering toeslagen niet mogelijk is. Ik wil namelijk dat dit alles 
verdwijnt van mijn naam en dat het mij niet de rest van mijn leven blijft achtervolgen. Ik wil 
niet geboekt staan als fraudeur. In de schikking staat ook:
Ik zal echter geen invorderingsmaatregelen meer nemen voor deze terugvordering. Aan deze 
beslissing zijn de volgende voorwaarden verbonden :
1. Op deze terugvordering hoeft u niets meer te betalen.
2. Aanpassingen die een vermindering van de bovengenoemde terugvordering tot gevolg 
hebben worden altijd afgeboekt op deze terugvordering. 

Dus uiteindelijk haal ik hieruit dat ik hoe dan ook een slachtoffer ben. 
De belastingdienst maakt een grove fout en iemand anders geeft het toe en ik moet ervoor 
boeten? Ik wil dit gewoon een keer opgelost hebben en dat de belastingdienst zegt: ‘sorry, 
we hebben een fout gemaakt’. En dat ze mijn naam zuiveren en het geld bij de juiste persoon 
halen.  Door dit gedoe ben ik zelfs met mijn kindje staande gehouden op Schiphol door 
de belastingdouane waardoor ik mijn vlucht had gemist. En het enige wat ze daar konden 
zien in hun scherm was dat ik hun 12000 euro nog wat schuldig ben. Ik en mijn kind waren 
helemaal gestresst en getraumatiseerd. Gelukkig kon ik de Ombudsman telefonisch bereiken 
anders was het heel verkeerd afgelopen.
Ik ben er gewoon letterlijk ziek van. 
Alstublieft, helpt u mij. Zodat dit een keer echt goed en netjes wordt afgehandeld. Het zou 
natuurlijk mijn leed verzachten als ik het betaalde bedrag terugkrijg waar ik recht op heb.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?
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Ja

Zie boven.

Meer dan 10000 euro en er staat nog een bedrag van 9693 euro open.

Ja

Onwijs veel bezwaren. Veel van mijn bezwaren zijn niet ontvankelijk verklaard.

Ja

Er is kort een advocaat in het spel geweest. Doordat ik en mijn huurder werden lastig 
gevallen door beslagleggingen en dwangbevelen tot in het buitenland, reste mij geen keus 
dan in te stemmen om 2011 met invorderingsrente terug te betalen. En het resterende 
bedrag van 9693 euro staat nog open op mijn naam. Iemand anders fraudeert op mijn naam. 
Hij tekent zelfs een verklaring dat hij dat geld heeft ontvangen en dat hij verantwoordelijk is 
voor terugbetaling. Ondanks mijn stopzetting stort de belastingdienst geld op rekening van 
iemand anders en ze willen dat ik terug moet betalen. Terwijl ze precies kunnen achterhalen 
via de bank waar dat geld naar toe is.

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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9/20/17

In september 2017 kreeg ik de laatste uitbetaling voor 2017. Begin 2018 kreeg ik het te 
weinig betaalde bedrag van de kinderopvangtoeslag. Vanaf april 2018 kreeg ik maandelijks 
een bedrag van 27 euro (i.p.v. 881 euro waar ik recht op zou hebben) toeslag omdat ze 
begin 2018 een bedrag hebben overgemaakt waar ik geen recht op zou hebben. De rest 
van het jaar heb ik ruim 800 euro zelf moeten betalen aan de kinderopvang. Tot op heden 
heb ik geen overzicht gekregen van de verrekening die ze hebben gemaakt, ik heb nooit een 
overzicht gekregen waaruit blijkt dat ik geen recht zou hebben op de kinderopvangtoeslag. 
Begin 2018 ben ik gaan samenwonen, de belastingdienst heeft tot juni maandelijks de 
inkomsten van mijn partner op 0 euro gezet. Hierdoor ontvingen we ten onrechte een te 
hoog bedrag toeslag en kindgebonden budget. Ik kreeg onlangs een dwangbevel gekregen 
om een bedrag terug te betalen met een overzicht waaruit niet opgemaakt kan worden waar 
ik recht op zou hebben en waarop niet. Ik heb al 3x (op advies van een belastingadviseur) 
een overzicht van de verrekeningen van de jaren 2016 t/m heden gevraagd, alleen die 
krijg ik niet! Ik kan tegenwoordig terecht op een speciale afdeling van de belastingdienst. 
Medewerkers geven aan dat ze begrijpen dat het allemaal niet duidelijk meer is door alle 
verschuivingen en verrekeningen.

Ja

Onduidelijk, verschuivingen en verrekeningen maken alles onduidelijk

Dat is nog niet duidelijk.

Ja

Niks.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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2/1/16

Een niet juist contract.

Ja

Dit zou al langer niet kloppen volgens hen.

10000 euro

Ja

Na heel veel moeite en lastig contact deels gegrond verklaard. Na daar weer over in bezwaar 
te gaan volledig gegrond verklaard. De toeslag werd weer gestart. De 10000 euro hoefden 
we niet te betalen en in 1 klap kregen we alle toeslag over de maanden dat het stop was 
gezet. Al ons geld was op, we kwamen net aan rond, maar ook onze energie en kracht was 
ver te zoeken.

Nee

Ik heb alles zelf gedaan. Wat een jurist kan, kan ik ook.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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10/12/12

De belastingdienst was van mening dat doordat ik een werk/leerbaan had en deze aangevuld 
werd door de gemeente, ik geen recht had op kinderopvangtoeslag. Terwijl mijn kind 2 
dagen per week gebruik maakte van de kinderopvang omdat ik moest werken.

Ja

Ik had er geen recht op en werd als fraudeur bestempeld.

Het oorspronkelijke bedrag bedroeg 3224 euro en is vanaf 2012 tot op heden opgelopen tot 
14000 euro.

Ja

Het bezwaar loopt van 2012 tot heden. Is niet in behandeling genomen en ik werd volledig 
genegeerd. Ik wordt inmiddels in hun schrijven aangemerkt als fraudeur.

Nee

Ik heb hulp van een sociaal raadsman en moet schuldhulpverlening aan gaan vragen om van 
deze onterechte belastingschuld af te komen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



53

1/1/10

Ik ben gedupeerd door gastouderbureau (...) voor het jaar 2008/2009 en heb toen 
15000 euro terug moeten betalen voor het jaar 2008. Ineens, jaren later, werd 2009 
kwijtgescholden. Maar hoe zit het dan met de 15000 euro die ik wel al heb betaald? Daar 
konden ze niks meer aan doen, werd er toen gezegd. Nou ik heb er 3 jaar lang schulden 
door gekregen omdat ik 649 euro per maand moest terugbetalen aan de belastingdienst. 
Andere rekeningen kon ik daardoor niet meer betalen. Het werd schuld op schuld en dat als 
alleenstaande ouder die zijn kind toen niks meer kon bieden wat ze nodig had. 3 Jaar lang. 
Ik vind het schandalig! Hoop echt dat hier wat mee gedaan wordt, want heb er soms nog 
steeds wel buikpijn van hoe dat allemaal zo is gegaan en hoe ik heb moeten leven!

Ja

Omdat ik geen jaaropgave had en niet kon aantonen dat ik het heb mogen ontvangen.

15000 euro.

Ja

Helemaal niks.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/14

Dat mijn zoon niet bij mij stond ingeschreven op mijn adres. Ik kreeg het al drie jaar. Ineens 
werd het stop gezet! 
Ik had destijds co-ouderschap en ik betaalde netjes elke maand de kinderopvang, kan ik aan 
tonen via bank afschriften.
Ik moest alles terug betalen .....en dat ging met dreigende brieven en rente verhogingen enz 
.... ik heb uiteindelijk alles terug betaald!

Ja

Dat ik er geen recht op had, omdat mijn zoon niet op mijn adres stond. Bij de aanvraag 
wisten ze dat en ik kreeg het eerst drie jaar lang wel en opeens moest ik terug betalen! 
echt belachelijk. Mijn zoon (...) zat gewoon op de BSO elke vrijdag en ik betaalde netjes de 
kosten.

Ongveer 2500 euro.

Ja

Niets. Ik had nog niet op papier staan dat ik Co-ouderschap had. Sinds 2015 is dit wel op 
papier vastgelegd.

Nee

Het ergste vond ik dat ze eerst drie jaar lang uitbetalen en dat ik duidelijk bij het aanvragen 
en bellen heb aangegeven dat wij gescheiden waren en dat hij bij zijn moeder woonde 
maar ik hem wel drie dagen per week bij mij heb. Co-Ouderschap. En opeens moest ik het 
terugbetalen! Geef dan niet eerst drie jaar lang de toeslag.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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5/5/14

Onvolledige gegevens.

Ja

Onvolledige gegevens.

15000 euro.

Ja

Is behandeld destijds als klacht. En daar is niks mee gebeurd.

Ja

Ben ik nog steeds mee bezig.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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4/21/11

Gemaakte kosten en betaalde kosten kwamen niet exact overeen, daarom moest ik alle 
toeslagen terugbetalen; 16500 euro.

Ja

Gemaakte kosten en betaalde kosten kwamen niet exact overeen, daarom moest ik alle 
toeslagen terugbetalen; 16500 euro.

16500 euro.

Ja

Afgewezen.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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6/20/16

Verdacht van fraude.

Nee

Nee

Nee

In 2015 en 2016 (...) werden de kinderopvangtoeslagen onterrecht stop gezet. Naast het feit 
dat de toeslagen onterecht werden stopgezet, werd er niet binnen de wettelijke reactietermijn 
gereageerd op de bewijstukken die ik de belastingdienst had toegestuurd. Ik heb meerdere 
keren gebeld om een klacht in te dienen. Ik weet niet zeker of een bezwaarschrift heb 
opgestuurd. Ik was naar het juridisch loket in Tilburg geweest voor hulp. Een werknemer had 
contact opgenomen met de belastingdienst. De belastingdienst gaf aan dat ze de toeslagen 
zouden overmaken, maar dat gebeurde niet.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/10/14

De juiste datum weet ik niet meer maar was wel in 2014 . Wij zijn meer dan 50 die bij 
elkaar zijn gekomen en aangifte in 2018 pas hebben kunnen doen tegen de opvang en de 
belastingdienst hebben kunnen doen . 
Meerderen ouders zijn slachtoffers geworden van de fraude van de kinderopvang die plaats 
heeft gevonden rondom het jaar 2014 . Ik zelf ben zwaar in de problemen gekomen met 
mijn 3 kinderen tot nu toe . Mijn werk heeft mij geholpen zo dat ik met mijn 3 kinderen in de 
wettelijke schulphulp verlening bent terecht gekomen waar ik nu nog in zit . Maar er zijn echt 
waar zwaren jaren en nu nog want kan mijn kinderen niet geven wat ik ze hoor te geven als 
een alleen staande moeder . Tranen van verdriet en boosheid maar heb hoop dat ooit al deze 
jaren vergoed zullen worden . Want dit is onterecht meer dan 125.000 plus renten beslagen 
op mijn inkomen enz ben ik aan het af betalen . Ik vind dit in nl niet toegestaan. Wij als 
ouders hebben aangifte gedaan en nu wachten we af wat er gaat gebeuren . Hoop dat jullie 
ook de Rotterdamse gedupeerde ouders kunnen helpen want de dossie ligt ook

Ja

Omdat de opgegeven uren klopt niet er was te veel aan de opvang betaald terwijl het geld 
rechtstreeks naar de opvang werd betaald

125.000

Ja

Afgewezen steeds en steeds

Ja

Wij als ouders hadden een advocaat genomen aangifte gedaan maar tot heden nog niks van 
gehoord

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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3/1/13

Te weinig bewijs dat ik kinderopvang afnam. Jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 
zijn teruggevorderd, ondanks plaatsingsbewijzen, facturen, jaaroverzichten van 
kinderopvangcentra. Gaat bij mij om 4 kinderen. Alle bewijzen die ik belastingdienst gaf 
raakten zoek, tot 3 maal toe.

Ja

Ben nog aan ‘t terugbetalen. 75000 euro!

Ja

Afgewimpeld, omdat ik geen bewijs heb aangeleverd. Heb data, namen van ontvangers bij 
de belastingdienst aan wie ik bewijzen heb overhandigd.

Ja

Rechter staat achter  de belastingdienst en doet niets met mijn argumenten/bewijsstukken 
van kindercentra.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ja

Teveel ontvangen.

2975 euro.

Ja

Ongegrond.
Ik schrijf dit namens iemand uit Sri Lanka. Ik was destijds via vwn hun begeleider. Geld ging 
op verzoek van gemeente rechtstreeks naar kinderopvang (…), later (…).

Ja

Bij de rechtbank in Den Bosch voor geweest. Moest terugbetaald worden. Gezin verbleef en 
nu nog in GB. Ze hebben nooit iets terugbetaald, want dat hadden ze niet.
Volgens de belastingdienst bleven ze zelf aansprakelijk en had dit niet zo geregeld moeten 
zijn via het kinderdagverblijf. Heb nog alle mails, brieven, berekeningen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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4/1/15

Er zijn steeds verkeerde gegevens verwerkt. Mijn dochter gaat sinds eind 2014 naar 
school en toentertijd naar een gastouder maar dit is nooit goed overgenomen door de 
belastingdienst. Ik heb in 2014 ineens geen recht meer op kinderopvangtoeslag en ook de 
jaren daarna bijna niets en moet behoorlijk veel terug betalen. Post daarover krijg ik echter 
bijna niet. Ik moest via mijn werkgever horen dat er loonbeslag is gelegd op mijn salaris maar 
op een veel te lage belastvrije voet. Hier heb ik ook bezwaar tegen gemaakt en dit is gelukkig 
aangepast. Ik heb daarop een regeling aangevraagd en hier nooit wat op gehoord.

Nu gaat mijn dochter inmiddels naar een BSO en hier wilde ik opvang op aanvragen. Ik 
moest allerlei extra bewijs aanleveren. Er was even sprake van dat ze een extra dag zou 
gaan, maar dit is op het laatste moment niet door gegaan. Ik had inmiddels alweer nieuwe 
formulieren ontvangen om verschillende facturen van de opvang door te sturen. Ik heb toen 
met ze gebeld om aan te geven dat de extra dag niet doorging. Er is mij toen verteld dat ik 
niets hoefde te doen, maar ik krijg vervolgens wel een paar weken geleden een brief dat de 
toeslag wordt stopgezet en dat ik alles wat ik dit jaar heb ontvangen terug moet betalen. Ik 
heb inmiddels weer bezwaar aangetekend en opnieuw de aanvraag gedaan, maar ik word 
hier helemaal gek van. Wat een bureaucratisch gedoe.

Ja

Ik zou verkeerde gegevens hebben doorgegeven, maar dit is door de belastingdienst niet 
goed verwerkt.

Ongeveer 25000 euro.

Ja

Niets.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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5/15/15

Er is geen grondige reden opgegeven. Vandaag de dag nog steeds onbekend.

Ja

Geen.

40668 euro.

Ja

Bevestiging bezwaren ontvangen. Geen reactie noch antwoord daarop volgend.

Ja

Ligt op dit moment voor de rechter.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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5/15/16

De toeslag is bij ons niet letterlijk stopgezet, echter bij de aanvraag voor de toeslag van 
ons pas geboren derde zoontje kregen wij geen voorschot vanaf de maand dat we het 
nodig hadden, dat hij naar de opvang ging. Eerst werd een onderzoek/ controle gestart, 
pas maanden later kregen wij (met terugwerkende kracht) alsnog de toeslag. Telefonisch 
werd gezegd: wanneer ouders een derde kind aanmelden voor kinderopvangtoeslag gaan 
alle alarmbellen rinkelen en wordt er eerst een onderzoek gestart. Je wordt dus van fraude 
beticht terwijl daar geen aanleiding voor is, behalve dan dat je netje je toeslag aanvraagt 
omdat je alweer heel snel na de geboorte van je kind aan het werk moet.

Nee

Ja

Ik heb in juli 2016 een klacht ingediend over de gang van zaken en hoe wij als gezin door 
gebrekkig handelen van de belastingdienst in de knel waren gekomen. Met voorstellen hoe 
dit anders/beter kan. Indien gewenst stuur ik dat klachtenformulier in en/of geef ik graag 
een mondelinge toelichting. Er is weinig met die klacht gebeurd, ik meen dat er een keer 
telefonisch contact geweest is. Uiteindelijk hebben wij de toeslag waar wij recht op hadden 
wel gekregen, maar inhoudelijk is de klacht verder niet behandeld. Met de verbetervoorstellen 
is naar mijn weten niks gedaan.

Nee

Fijn dat jullie dit meldpunt gestart zijn.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/14

Al mijn toeslagen zijn stopgezet in 2015. Omdat ik 2 bankrekeningnummers had, heeft het 
maanden geduurd en heb ik de ombudsman erop moeten zetten omdat ik geen huur, zorg, 
kindgebondenbutget en kinderopvangtoeslag ontving. Ik ben daardoor in ernstige financiële 
problemen geraakt.
Het is na maanden gelijk getrokken volgens de fiscus, maar ik had een boel openstaande 
rekeningen, met incassokosten. Gelukkig heb ik de woningbouw, etc. gemaild hierover. 
Echter dit duurde maanden en ik stond erdoor in diskrediet. Ik heb veel slapeloze nachten 
en stress ervaren . De reden die in de media werd gegeven waren de Bulgaren die onterecht 
toeslagen kregen aldaar. Er zijn meer dan 160000 gedupeerden die door de stopzetting van 
alle toeslagen in een keer vele kosten aan incassobureaus hebben gemaakt, waaronder ik 
. (...) Hoop dat deze gedupeerden ook gehoord worden want alle toeslagen maanden niet 
ontvangen omwille van fraude van anderen in het buitenland is onacceptabel! Niemand 
anders in mijn omgeving heeft hetzelfde meegemaakt. Ik heb echt gedacht dat dit komt door 
mijn buitenlandse achternaam.
Fijn dat deze wanpraktijken nu eindelijk aan de kaak gesteld worden!
Maar vergeet deze grote groep mensen ook niet , 160.000 gedupeerden door een fout van 
de fiscus.

Nee

Nee

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/09

Onterecht verkregen volgens de belastingdienst.

Ja

33263 euro. Exclusief rente.

Ja

Herhaaldelijk afgewezen.

Nee

In de eerste instantie ging mijn dochter naar de kinderopvang. Omdat dit niet overeen kwam 
met mijn werkuren (horeca+opleiding) is mijn toenmalige beste vriendin destijds gastouder 
geworden om op mijn dochter te kunnen passen. Wij hebben dit via een gastouderbureau 
kunnen regelen. Uiteindelijk heeft de belastingdienst alles stopgezet en teruggeist. Dit hield 
in dat ik 3jaar toeslag terug heb moeten betalen. Als gevolg hiervan ben ik destijds alles 
kwijtgeraakt. Pas sinds vorig jaar is de volledige schuld, inclusief de rente afbetaald.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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10/20/13

Geen reden opgegeven. Er had een verrekening plaatsgevonden zonder reden. Hier zijn we 
in bezwaar over gegaan, meerdere malen samen met de ombudsman. Tot op heden klopt 
het allemaal niet. De opvang krijgt nog een paar duizend euro. Dit heb ik niet ontvangen. 
Ondanks meerdere bezwaren is het jaar 2013 niet meegenomen. Ze hebben in oktober 2014 
een spoeduitbetaling gedaan waarbij ik 2 kinderdagverblijven kon betalen maar niet geheel. 
De uren komen niet overeen. Ik heb alle facturen en jaaropgaven nog.

Ja

Ja. 2014 en 2015 zijn ingehouden afgelopen mei met teruggave belasting.
Te veel ontvangen zeggen ze 2014. 2015 klopte ivm maand doorgelopen door stopzetting 
kdv ivm achterstand.

3300 euro

Ja

Behandeld door scala afdeling, maar dat klopt niet met de spoedbetaling. Die was voor een 
deel van 2013 en een deel van 2014.
Op de beschikkingen vindt je niets terug van de verrekeningen, invorderingen en 
maandboekingen of spoedbetaling.

Nee

Dit kan ik mij niet veroorloven. En ik was 3 jaar heel erg ziek, dus mijn moeder behartigde 
mijn belangen hierbij. We hebben dit alleen bij de belastingdienst en de kinderopvang gelegd.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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5/1/14

Wij zijn gedupeerd omdat de eigenerese fraude heeft gepleegd.

Ja

Eigen bijdrage niet volledig betaald.

22000 euro

Ja

Niet goed gekeurd. Daar hebben we een rechtzaak van gemaakt.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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12/31/12

Niet bijhouden van de administratie over de maanden juli en augustus 2012. Echter in deze 
periode ging het gastouderbureau (...) failliet die de administratie moest bijhouden en dat dus 
niet meer deed. De belastingdienst accepteert alleen maar administraties bijgehouden door 
een gastouderbureau.

Ja

Niet bijhouden van de administratie, is echter wel gebeurd vanuit de eigen gegevens, doch 
deze worden door belastingdienst niet geaccepteerd.

796,59 euro.

Ja

Niet geaccepteerd. Belastingambtenaren zijn veelal zelf niet goed op de hoogte van de regels 
en kunnen of willen niet afwijken van de regel dat alleen maar administraties gevoerd door de 
gastouderbureaus als bewijs kunnen dienen voor het recht op kinderopvangtoeslag.

Ja

Bezwaar gemaakt bij de rechtbank. De maanden juli en augustus moeten worden 
terugbetaald. De rechtbank zelf is niet op de hoogte van de ingewikkelde regels inzake 
kinderopvangtoeslag en vaart blind op het betoog van de belastingambtenaar die zij als 
deskundige beschouwen. Vervolgens naar Raad van State geweest. De zaak is niet in 
behandeling genomen wegens overschrijden van het termijn. Daarna weer terug naar 
rechtbank. Deze wil de zaak ook niet opnieuw in behandeling nemen, want ze voelen zich 
niet competent. Totale griffiekosten: 200 euro.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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5/20/13

De reden was dat de opvang in Rottedam failliet was verklaart. Wij, de 50 ouders, moesten 
en moeten nog steeds terugbetalen aan de belastingsdienst. Bijna van alle jaren dat mijn 
kinderen op de opvang hebben gezetten. Ik betaal nog steeds, mijn zoon is nu 20 jaar.

Ja

Dat de opvang heeft gefradueerd

Ongeveer 100000 euro.

Ja

Van de tafel geveegd. Ik ben zelfs bedreigd door een medewerkster van de belastingsdienst.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



70 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1/1/13

In eerste instantie werd de toeslag stopgezet na een verhuizing. Door een fout in het systeem 
van de belastingdienst kwamen de gegevens uit de GBA niet overeen met de gegevens in 
het systeem van de belastingdienst. Achteraf werd ons verteld dat dit door een bug in het 
belastingsysteem kwam. 
Daarna begon de verdere ellende van verrekeningen. Op dit moment geeft de belastingdienst 
aan dat de toeslag werd stopgezet door het niet ontvangen van de juiste bewijsstukken.

Ja

Opzet/grove schuld. Hierdoor is er ook geen betalingsregeling mogelijk.
Opzet/grove schuld heeft te maken met het volgens de belastingdienst niet tijdig insturen van 
een gevraagde documenten.

30000 euro.

Ja

Afgewezen. We hebben vervolgens een herzieningsverzoek ingediend, maar ook die zijn 
afgewezen. We hebben altijd gehandeld na contact met een medewerker van toeslagen, nu 
blijkt dat we foutief geïnformeerd zijn over de te nemen stappen en daardoor is bijvoorbeeld 
het jaar 2012 verjaard. Er loopt op dit moment  nog een klacht bij de belastingdienst.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ja

Teveel ontvangen toeslag.

1400 euro.

Ja

Nee

Sinds ik in 2016 weer fulltime ben gaan werken, heb ik alleen maar problemen met de 
belastingdienst met de kinderopvangtoeslag. Februari 2017 tot en met september 2017 
werd die zelfs helemaal stopgezet omdat ik in 2016 meer uren vergoed zou hebben gehad 
dan waar ik volgens de belastingdienst recht op zou hebben. Na 3 keer een herberekening 
van hun kant uit bleek de kinderopvangtoeslag onterecht stop te zijn gezet. Ik kreeg van 
die 7 maanden het achterstallige geld terug gestort op de rekening van mijn WSNP-
bewindvoerder. Ik zat toen in de schuldsanering en daar mag je absoluut geen nieuwe 
schulden maken. En vanaf toen is het een en al ellende met de belastingdienst. Vorig jaar 
weer 10 maanden te weinig ontvangen. In februari dit jaar terugbetaald gekregen. En een 
week erna kreeg ik ineens een aanslag van 1400 euro. Of ik dat even in een keer terug 
wou betalen. Met mijn inkomen van nog geen €1600 euro bruto per maand heb ik maar 
een betaalafspraak met ze moeten maken. Ik krijg op het moment nog steeds minder 
kinderopvangtoeslag dan waar ik recht op heb. Ik werk 40 uur per week en zou dus recht 
hebben op 122 uur toeslag per maand a  633 euro. Ik krijg maar 90 uur vergoed per maand 
á 458 euro per maand. 

Hierdoor zit ik dus iedere maand in de financiële problemen. En bedankt belastingdienst. Na 
jaren eindelijk schuldenvrij te zijn zorgen zij er wel weer even voor dat ik langzaam weer in 
de schulden terecht kom.  Ik hoop dat u hiermee iets kunt want ik ben het ook echt heel erg 
beu.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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6/1/14

Omdat er sprake was van fraude, waar ik niks van wist.

Ja

De belastingsdienst beweert dat de ouders geen eigen bijdrage betaalden, wat ik wel heb 
gedaan en waar ik bewijs van heb. Ook beweren ze dat er sprake is van fraude.

42000 euro.

Ja

Een mederwerker van de belastingdienst heeft een afspaak met mij gemaakt. Hij zou mijn 
bezwaar indienen, vervolgens krijg ik jaren later een brief binnen. Dat ik niet heb gereageerd 
op de brief van het bezwaar indienen. Ik heb toen direct contact opgenomen met die 
desbetreffende medewerker. Ik vroeg hem hoe het kon dat de belasting beweerd dat ik geen 
bezwaar heb ingediend en als antwoord krijg ik van de medewerker “ja sorry, ik kan ook niet 
denken aan iedereen denken”. De medewerker heeft daarna het bezwaar wel opgestuurd 
naar de rechtbank, maar de rechtbank heeft dit afgewezen omdat het te laat was. Dit is dus 
de schuld van de belastingdienst zelf, en toch schepen ze mij op met alle problemen.

Ja

Ja, ik heb al gebruik gemaakt van 2 advocaten, wat ook niet echt soepel verloopt.
Wij zijn een groep van ongeveer 50 ouders van dezelfde kinderopvang, samen hebben wij als 
groep ook aangifte gedaan tegen dit probleem.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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3/27/15

In maart 2015 heb ik een definitieve berekening gehad waarin stond dat mijn 
kinderopvangtoeslag van 2013 stopgezet werd in verband met teveel ontvangen toeslag. Ik 
heb nooit teveel ontvangen en heb ook nooit duidelijkheid gehad waarom mijn toeslag stop 
werd gezet. Ik was destijds student en heb mijn opleiding hierdoor niet af kunnen maken. 
Zo ook in 2014 weer begonnen met een opleiding en in 2015 weer een brief ontvangen 
waarin vermeld stond dat mijn kinderopvangtoeslag werd stopgezet en ik alles moest terug 
betalen. Ik heb mijn laatste opleiding met hulp van familie kunnen afronden maar ook niet 
zonder slag of stoot: een hoop verzuim waardoor ik eigenlijk niet meer mocht deelnemen 
aan mijn eindexamens. Ik ben 2 jaar lang bezig geweest met de fiscus. Stapels papieren 
aangeleverd en altijd was er wel wat. Zo werd er ook altijd gezegd: een deel van de papieren 
ontbrak, terwijl alles in 1 envelop aangetekend en wel verstuurd was. Ik heb dit jaar weer 
kinderopvangtoeslag aangevraagd in verband met mijn opleiding die aankomend september 
start, maar weer vanaf april 2019 word er al niet correct uitbetaald. Waarom weet ik niet. Ik 
word hier moe van. Heb zolang gevochten tegen deze maffiapraktijken. Ik ben uiteindelijk in 
de schuldhulpverlening terecht gekomen en heb hierdoor heel lang geen toeslagen kunnen 
aanvragen. Ik ben blij dat er nu eindelijk eens naar gekeken wordt. Ik wil gewoon iets van 
mijn toekomst kunnen maken zonder bang te zijn voor de belastingdienst. Dit moet stoppen. 
Ik word nu voor de rest van mijn leven gezien als fraudeur: bij elke wijziging die ik doorgeef 
word moeilijk gedaan. Mijn kinderen dreigen nu weer van de crèche gestuurd te worden 
omdat ik al vanaf april achterloop met betalen. Sorry voor dit lange bericht, maar dit is iets 
wat al jaren aan me knaagt.

Ja

Teveel ontvangen en vaak ook geen reden in de brieven alleen: uw toeslag is stopgezet.

7898 euro en nog 2 soortgelijke bedragen over 2 andere jaren.

Ja

Afgewezen!

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



74 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

3/14/14

Toen was er geen rede gegeven. Daarna alle bewijstukken opgevraagd van het jaar 2013 en 
2014. Daarna van 2012 omdat ik gebruik ging maken van een gastouderbureau.

Ja

Dat mijn bezwaarbrief te laat ontvangen is.
De gastouderbureau had eigenbijdrage handgeld genomen en kwitanties aan mij gegeven.

21224 euro

Ja

Als reactie heb ik toen ontvangen dat het afgewezen is, omdat ik niet binnen het termijn mijn 
bezwaar ingediend heb. Dat klopt niet

Ja

De zaak is voor de rechter geweest. Vonnis: omdat ik geen bewijs van PostNL had is, is het 
afgewezen. Ik had mijn bezwaar niet aangetekend opgestuurd.
Ik had toen herziening aangevraagd. Binnen 24u kreeg ik een brief van afwijzing.
Mijn hele leven is onderste boven gegooid. Ik heb het hele bedrag terugbetaald. Dag en 
nacht is een geworden. Ik volg alles van de belastingdienst.
Door de fout van de gastouderbureau moest ik alle kosten opdraaien. Als alleenstaande met  
3 kinderen moest ik zonder pardon 800 euro per mnd terugbetalen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



75

1/1/19

Meerdere redenen opgekregen:
Een van de ouders zou in buitenland verblijven (beiden wonen en werken in nederland).
Een ouder zou niet werken (beide ouders werken).
En de prachtige reden dat we gebruik maakten van te veel uren en dat we daarom telkens uit 
het systeem worden gegooid en elke 2 maanden moesten bewijzen dat we wel recht hadden 
op de kinderopvangtoeslag.
In 2018 is de toeslag 2x stopgezet.
Na het overleggen van 144 documenten toch weer opgestart, om vervolgens weer stop 
gezet te worden.

Dit heeft zo veel gevolgen gehad dat het ons financieel geruïneerd heeft.
Uiteindelijk heeft het mijn geestelijke gezondheid en ons huwelijk kapot gemaakt.

Ja

Geen.

Is nog onduidelijk.

Ja

Van afdeling naar afdeling gestuurd en zonder uitleg genegeerd.

Nee

Inmiddels ben ik gestopt met werken, omdat de stress en de financiële problemen door dit 
alles mij te veel zijn geworden.
Wij hebben in 2018 duizenden euro’s zelf bijgelegd om onze kinderen naar de opvang te 
laten gaan, want als de belastingdienst niet betaalt loopt de rekening op en is je kind niet 
meer welkom.
Dit heeft gespeeld vanaf juli 2018 tot febr 2019.
En nu ontvang ik brieven waarin staat dat ik terug moet betalen terwijl de belastingdienst nog 
steeds in gebreke is  met de betalingen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



76 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

8/30/13

Ik zou volgens de belastingdienst ‘onterecht kinderopvangtoeslag’ hebben ontvangen, 
omdat de eigenaar van de toenmalige kinderopvang (...) zou hebben gefraudeerd met de 
kinderopvangtoeslagen van alle ouders. Alle toeslagen werden direct van de belastingdienst 
op de rekening van de (...) overgemaakt, en de eigenaar van (...) heeft alles in eigen zak 
gestoken. Wij als ouders hebben dit geld nooit op onze rekening ontvangen. Desondanks 
heeft de belastingdienst wel alle toeslagen voor de ouders stopgezet en vorderde ze alle 
uitgekeerde toeslagen van de ouders terug. Heel veel ouders zijn hierdoor in ernstige 
financiele problemen geraakt, omdat de belastingdienst van de ouders absurd hoge 
bedragen per maand eiste te betalen om alles af te lossen. De zaak is behandeld door de 
meervoudige Kamer en op 21 April 2016 is een uitspraak gedaan. De eigenaar van (...)  
is daarin schuldig bevonden. In het vonnis heeft de rechter duidelijk aangegeven dat de 
ouders slachtoffers zijn van de wanpraktijken van (...). Desondanks is de belastingdienst 
toch overgegaan tot het bij de ouders terugvorderen van de aan (...) uitgekeerde 
kinderopvangtoeslag. Na vele bezwaren te hebben ingediend hield de belastingdienst toch 
voet bij stuk. Ging gewoon door met terugvorderen en negeerde alle uitspraken van de 
rechtbank. Dit loopt nu al 6 jaar!

Ja

‘Onterecht uitgekeerde toeslagen’

7800 euro.

Ja

Afgewezen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



77

12/28/15

Aanvullende informatie nodig naar aanleiding van nieuwe beoordeling gegevens. De toeslag 
is direct stopgezet, totdat ze de aanvraag opnieuw hadden bekeken met mijn aanvullende 
informatie.

Nee

Ja

Ik heb een officiële klacht ingediend nadat ik eerst een aantal weken continu heb gebeld en 
gevraagd naar de voortgang. Hierover ben ik gebeld maar ze konden niks voor mij doen. 
Uiteindelijk heb ik 3 maanden geen opvangtoeslag gehad, terwijl ik daar (bleek uit onderzoek 
uiteindelijk) wel recht op had.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



78 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

10/25/12

Ik heb volgens de belastingdienst te laat opgezegd.
Dit is niet waar. Dit heb ik gedaan aan de balie Beatricks kwartier Den Haag

Ja

10954 euro

Ja

Mocht ik doen bij het Hof in Den Haag.

Ja

We zijn er nog steeds mee bezig. De advocaat gaat namens mij schrijven naar de 
belastingdienst

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



79

7/3/14

De reden die ze opgegeven hebben is dat ik geen recht had op kinderopvangtoeslag.

Ja

De belasting zeg dat ik met opzet grove schuld heb gemaakt.

Meer dan 30000 euro.

Ja

Rechtzaak aangespannen, maar uiteindelijk zeggen ze dat ik alles terug moet betalen. Terwijl 
dat geld elke maand naar de opvang (…) overgemaakt werd.

Nee

We zijn een groep  van 50 ouders die gezamenlijk aangifte hebben gedaan.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



80 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1/1/13

Fraude/grove schuld.

Ja

Onvoldoende bewijs dat ik kinderopvang heb afgenomen terwijl ik rekeningen heb laten zien 
van ruim 22000 euro

10171 euro.

Ja

Zijn meerdere bezwaren geweest. Laatste bezwaar is genegeerd. Ik kreeg een dwangbevel 
met de nodige dreiging

Ja

Is meteen uit de rechtszaal gegooid. Rechter vond dat ik het moest regelen met de 
belastingdienst.

Ik wil graag opmerken dat deze kwestie niet alleen mijn gezin heeft kapot gemaakt, maar ook 
mijn toekomst.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8/1/13

Geen afname meer van kinderopvang.

Ja

Te veel ontvangen.

Ongeveer 3000 euro

Nee

Nee

Ik heb het altijd vreemd gevonden dat ik zoveel geld moest terug betalen. Omdat mijn salaris 
niet elke maand precies hetzelfde bedrag was, gaf ik zéér regelmatig mijn gegevens door aan 
de belastingdienst. Juist om te voorkomen dat ik héél veel geld terug moest betalen. En ik 
ontving ook waar ik volgens de juiste gegevens recht op had.  En dan kan ik mij voorstellen 
dat het aan het eind van het jaar misschien niet helemaal klopt. Maar geen duizenden euro’s 
verschil. Daarnaast kwam de belastingdienst ook pas 1,5 a 2 jaar jaar later met het verzoek 
tot terug betaling over een bepaald jaar. Ik kon toen nog proefberekeningen over een jaartal 
met terugwerkende kracht maken. En die kwamen inderdaad uit op het bedrag waar ik 
recht op had volgens de belastingdienst, met aftrek van wat ik terug moest betalen. Maar ik 
vroeg mij toen al af of ze niet wat hadden aangepast aan het systeem om proefberekeningen 
kloppend te maken. 

Ik heb alles met zeer veel moeite terug betaald. Maar het heeft mij nooit lekker gezeten. En 
zeker nu het allemaal zo in het nieuws is en het ook nog eens gaat over de jaren waarin ik 
kinderopvangtoeslag ontving en schrikbarend véél terug moest betalen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



82 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

8/21/15

In een notendop: Kinderopvangtoeslag was in april 2015 toegezegd maar niet uitbetaald. 
Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Juni 2015 sprak ik met een dame genaamd 
(...). Deze  gaf aan dat ik met terugwerkende kracht mijn toeslag uitbetaald kreeg in 
augustus 2015. Ik hoefde de kinderopvang niet op te zeggen dit hadden ze ook zelf aan de 
kinderopvang doorgegeven. En ik zou een bevestiging krijgen. 
En op mijn toeslagen was dit al aangepast. Echter kreeg ik geen bevestiging. Ik heb uren aan 
de telefoon gehangen en ik werd van de ene afdeling doorgestuurd naar de andere. Op een 
gegeven moment kreeg ik te horen dat (...) niet meer mij woord ging staan en mijn situatie 
opnieuw in behandeling genomen zou worden. Dit was begin augustus 2015 door een (...). 
Een dag voor dat ik alles uitbetaald zou krijgen vanaf april 2015 werd alles afgewezen. De 
reden was omdat mijn man zich op dat moment buiten EU bevond. Echter op dat moment 
was daar geen enkel beleid hierover terug te vinden. Hun argument was dat dit wel in hun 
interne beleid aanwezig was. Ook gaf ik aan dat dit al wel was goedgekeurd en dat de 
belastingdienst had gezegd en geadviseerd niet de kinderopvang te beëindigen, want ik zou 
het met terugwerkende kracht terugkrijgen. Hun antwoord was: ‘Ja mevr (...) is er niet meer, 
nu  heb ik het opnieuw in behandeling en wijs het af. Gebaseerd intern beleid.’
Ik heb toen een klacht ingediend. Want ik kreeg maar geen beschikking over de afwijzing van 
kinderopvangtoeslag om bezwaar aan te tekenen. En tot op heden heb ik die afwijzing niet 
gekregen voor die jaren 2015 t/m 2017. En tot heden heb ik geen bezwaar in kunnen dienen.
Daar zat ik dan met een schuld bij de kinderopvang. Ik moest 8000 euro betalen binnen een 
week en de overeenkomst werd beëindigd. Ik zat zonder opvang met een schuld die bij het 
incassobureau direct naar de deurwaarder gestuurd werd. Hierdoor moest ik stoppen met 
werken en kon mijn partner zich niet bij mij voegen. 
Dit heeft mij emotioneel en financieel gesloopt.
Ik heb afgelopen jaren bij de belastingsdienst hierover klachten ingediend en toen werd mij 
geadviseerd om de ombudsman in te schakelen. Maar die gaf aan dat het te lang geleden 
was. En voor een rechtzaak heb ik gewoonweg niet de middelen meer.

Nee

Ja

Wel een klacht, geen bezwaar. Omdat ze nooit een beschikking hadden gestuurd.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



83

8/1/17

Onderzoek was nodig, omdat we twee kinderen ineens aanmeldden (we kregen een 
tweeling).

Nee

Ja

Is behandeld en uiteindelijk werd de kinderopvangtoeslag (na 4 maanden à 2500 euro per 
maand) met terugwerkende kracht overgemaakt. Gelukkig gaan onze kinderen naar een 
grote kinderopvangorganisatie en hebben we daar uitstel van betaling gekregen. Zodat onze 
(in totaal 3) kinderen wel naar de opvang konden en wij konden werken.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



84 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

Wij hebben opa en oma kinderopvangtoeslag gekregen voor de kinderen die naar de opvang 
gingen.
Organisatie (...) pleegde volgens de belastingdienst fraude en wij moesten het complete 
bedrag van ongeveer 10000 euro terugbetalen terwijl daar ook al inkomstenbelasting 
over betaald was. Meerdere malen met de belasting contact over gehad of die betaalde 
loonbelasting dan niet afgetrokken moest worden aangezien het gehele bedrag terug 
moest. Hier kregen wij als antwoord op dat opa en oma het geld hadden gekregen en dat 
is inkomsten en dat dan het bedrag verder gewoon terug moet. Dat was jammer voor ons. 
Opmerking: ‘u kunt betalen, geen regeling, anders verkoopt u maar de auto en/of huis.
Voor ons betekende dit afscheid van al ons spaargeld.’

Ja

Fraude bij kinderopvang.

Ongeveer 10000 euro.

Ja

Niets.

Nee

Is er wel geweest tot aan het Gerechtshof.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



85

4/1/14

Daar had ik geen meldingen meer van. De kinderopvang ging ook failliet

Ja

Fraude van de kinderopvang.

26000

Ja

Was niet genoeg. Er waren bewijzen dat het niet onze schuld was, maar daar is niks mee 
gebeurd.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



86 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

5/5/12

Ik moest de kinderopvangtoeslag van 2010 en 2011 terugbetalen, dit zijn bedragen van 
28000 euro en 15000 euro. Ik ben al jaren bezig met terugbetalen, omdat ik volgens hun te 
weinig verdiende. Maar ook omdat ik in de crisisopvang terecht kwam en geen stukken meer 
had. Het was mijn eigen grove schuld volgens de belastingdienst. Geen tolerantie, helemaal 
niks. Ben al vanaf 2012 bezig en heb enorme problemen gehad. Een schuld van meer dan 
5000 euro bij de zorgverzekeraar, uithuiszetting, beslagleggingen. Het koste bijna mijn baan 
en zorgt voor lichamelijke en geestelijke problemen.

Ja

Ik zou geen stukken meer hebben (voor 2010 een jaaropgave en voor 2011 contract met 
facturen). En ik zou te weinig verdient hebben volgens de belastingdienst, namelijk 16000 
euro, terwijl dat makkelijk rond de 26000 euro was.

28000 euro en 15000 euro.

Ja

Niet ontvankelijk verklaard.

Nee

Ik kon het destijds niet betalen. Er lag op een gegeven moment een beslag op mijn inkomen 
en toeslagen en dat terwijl ik 3 kinderen heb waar ik alleen voor moet zorgen. Ik ben nu nog 
steeds niet in staat om een advocaat hiervoor te betalen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



87

1/1/14

Over het gehele jaar 2014 moesten wij alles terugbetalen op basis van ons inkomen. Ik 
was ondernemer met een negatief inkomen van 50000 euro en mijn partner part-time 
kraamverzorgster.

Ja

Zie hierboven.

15000 euro.

Ja

Afgewezen. Toen zijn we een rechtszaak tegen de belastingdienst begonnen waarin rechter 
mee ging met de belastingdienst. Rechter vond wel dat ik gelijk had, maar omdat er nog 
nooit een negatieve uitspraak was geweest deed zij dat dus ook niet, want anders zou het 
voor heel veel mensen gaan gelden!

Ja

Zie boven.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



88 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1/1/07

Het betreft het jaar 2007 en 2008. 
Uit bewijsstukken zou niet blijken dat ik een eigen bijdrage zou hebben betaald voor 
kinderopvang via gastouderbureau (…).

Ja

Ik zou niet voldoen aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag.

12500 euro.

Ja

Eerst werd het bezwaar uitgesteld in afwachting van een uitspraak van de Raad van State. 
Naar aanleiding van die uitspraak is de belastingdienst niet tegemoet gekomen aan mijn 
bezwaar.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



89

1/1/13

Nadat de kinderopvang failiet was verklaard hebben ze ons van fraude beschuldig. Ze 
hebben ons gedwongen om te betalen, ondanks de bewijzen.

Ja

57333 euro.

Ja

Mijn bezwaar werd ongegrond verklaard.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



90 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1/1/07

Geen recht op kinderopvangtoeslag, omdat er geen jaaropgave was.

Ja

Geen jaaropgave van het gastouderbureau, terwijl ik wel de bankafschriften van betalingen 
aan het gastouderbureau en de gastouder aan de belastingdienst heb laten zien.

3000 euro.

Ja

Ze hebben het afgewezen en zelfs gezegd dat ik er geen recht op had. Terwijl ik alles precies 
heb gedaan zoals het moet.

Nee

De belastingdienst heeft twee jaar kinderopvangtoeslag teruggevordert. Heb drie jaar lang 
maandelijks een bedrag aan ze terugbetaald. Terwijl ik van de kinderopvanggeld gewoon de 
gastouder en het gastouderbureau betaald heb voor mijn toen zes jarige zoon.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?
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Onterecht ontvangen van kinderopvangtoeslag.

Ja

Ongeveer 10000 euro.

Ja

We moesten stukken aanleveren van het gastouderbureau. De aangeleverde administratie 
achtten zij niet voldoende/correct

Nee

Wij wonen in België, maar werkten beiden in Nederland en hadden daarom recht op 
gastouderopvangtoeslag. We kregen op een gegeven moment een bericht dat we onterecht 
de toeslag hadden gekregen voor onze 5 kinderen en een fors bedrag terug moesten 
betalen. Hoe ze aan het bedrag kwamen was ons compleet onduidelijk. 

We moesten bewijzen aanleveren en hebben administratie van het gastouderbureau 
aangeleverd, wat naar hun mening niet in orde was. Waarom het niet in orde was, bleef 
volstrekt onduidelijk. Om van alle ellende af te zijn en niet in ingewikkelde juridische 
procedures te belanden, hebben we het grote bedrag van ongeveer 10000 euro 
terugbetaald met geleend geld!

Bovendien hebben we daarna geen gebruik meer gemaakt van het RECHT op 
kinderopvangtoeslag voor onze 5 kinderen. Omdat we met de opvang in de problemen 
kwamen zonder de toeslag heb ik in december 2016 mijn baan in het onderwijs na 17 jaar 
opgezegd.

Om dit financiële gat op te vangen heb ik verschillende baantjes in de schoonmaak 
aangenomen die ik tijdens de schooluren van de kinderen kan doen en als mijn partner thuis is.

Nu ben ik dus geen juf meer, maar poets ik de school! Het heeft dus allemaal veel 
consequenties gehad en veel ellende veroorzaakt!

Ben toch blij dat ik na al die jaren mijn verhaal eens kwijt kan!
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5/1/16

Ik woonde destijds in een huurwoning. Het bleek dat de vorige bewoner zich niet 
uitgeschreven had. Volgens de belastingdienst had ik een toeslagpartner en werd mijn 
kinderopvangtoeslag per direct stopgezet.

Ja

Omdat ik volgens hun te veel aan toeslag had ontvangen, omdat ik een toeslag partner had.

1500 euro.

Ja

Dit duurde erg lang. Uiteindelijk heb ik de ombudsman ingeschakeld en werd het na twee 
maanden teruggedraaid.

Nee
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1/1/14

Door fraude.

Ja

Door fraude.

22000 euro.

Ja

Niks. Ik moet gewoon terugbetalen.

Ja

We zijn bezig met de rechter.
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1/2/15

Er was geen enkele reden tot stopzetting. We hebben wel ongeveer 8000 euro terug moeten 
betalen vanaf 1e dag kinderopvang in 2012 t/m 2015. Alles hebben we terugbetaald.

Ja

De acceptgiro’s bleven komen, er werd gedreigd met deurwaarders, loonbeslag  werd 
gelegd waar op een haar na ontslag op zou volgen. We hadden constante stress door de 
belastingdienst. Ik heb staan roepen voor de balie (3x geweest). Ik heb toch echt in 2011 
een kind gekregen, welke naar de opvang is gegaan! Hij bestaat echt! Nog nooit heb ik 
last gehad met de belastingdienst. Altijd alles keurig ingevuld tot de komma nauwkeurig en 
nu? Nu worden ik en mijn gezin afgestraft en kunnen we nergens terecht. Ik ga niet langer 
werken omdat ik geen kinderopvangtoeslag meer aan durf te vragen.

Bijna 9000 euro.

Ja

Niks. Afgewezen. was te lang geleden, maar zij eisten wel in 1 jaar terugbetaling van 4 jaar.

Nee

Wat kon ik doen? Een advocaat inhuren? Honderden euro’s betalen terwijl we al  zo krap 
zaten? Ik heb 2 jaar lang 400 per maand terugbetaald aan de belastingdienst, dus een 
advocaat inhuren zat er niet in.
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3/10/17

De kinderopvangtoeslag over 2016 is ingetrokken.
Verder is in maart 2017 de kinderopvangtoeslag voor 2017 ingetrokken met als reden: dat de 
opvang gestopt zou zijn.

Ja

Teveel ontvangen toeslag.

9455  euro terugbetalen, terwijl ik in 2016 8448 euro heb ontvangen. Dit bedrag is verrekend 
met de kinderopvangtoeslag van 2018.

Ja

December 2018 heb ik nogmaals een brief gestuurd. Hierop zijn ze teruggekomen en zou 
het herberekend worden. Juli 2019 zou ik een beschikking moeten ontvangen, maar dan 
wordt hij nog niet uitbetaald, omdat ze dan eerst nog gaan bekijken of er nog verrekend 
moet worden met openstaande bedragen.

Nee

De belastingdienst zegt het bedrag opnieuw te hebben berekend (het bedrag klopt overigens 
niet) en zegt dit te gaan beschikken. Er wordt verder niks gezegd over de opvangtoeslag van 
2018 , waar de “onterechte” toeslag van 2016 mee is verrekend. Hier moet dan waarschijnlijk 
weer een ander bezwaar tegen worden gemaakt, maar wat pas weer kan als de beschikking 
van 2016 binnen is. Waarna ik weer, volgens de belastingdienst, maximaal 13 weken moet 
wachten op antwoord (volgens hun mogen ze er die tijd over doen). Wat inhoudt dat ik weer 
langer moet wachten op mijn geld. Ben al sinds 2016 hiermee bezig en steeds is er weer 
een andere reden waarom ze maar niet verder komen: papieren die ontbreken, die ze niet 
ontvangen zouden hebben, gegevens van mijn partners die ze niet ontvangen hebben (terwijl 
ik niet eens een partner had toen, vanaf 2008 al niet meer). En zo duurt het maar voort. 
Volgens mijn berekeningen moet ik nog minimaal €19782 euro ontvangen (en dan kan ik 
hopelijk iedereen terugbetalen en mijn opgebouwde schulden aflossen) en een keer gewoon 
doorgaan met een “normaal” leven.
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5/6/10

Niet juist aangeven gegevens 2008.

Ja

Volgens de belastingdienst hebben we geen recht op kinderopvangtoeslag. Met 5 kinderen 
en beide ouders die 40 uur per week werken

Ruim 150000 euro

Ja

Niets. Alleen melding dat de reactie door de drukte wat later zou komen. Uiteindelijk, nadat 
we in 2013 bij een financieel hulpverlener hebben aangeklopt, kwamen we erachter dat de 
jaaropgave van 2008 van het gastouderbureau niet juist was.

Ja

We hebben, doordat we geen kinderopvangtoeslag meer kregen, en zelfs van de jaren die 
wel hebbengehad, de toeslag terug moeten betalen. De bedragen hebben we niet kregen, 
omdat deze verrekend werden met beslag op loon en bevriezen van bankrekeningen. We 
hebben schulden opgebouwd, omdat je uiteindelijk niets meer kan betalen. Ons huis hebben 
we onder dwang moeten verkopen, daardoor hebben we een half jaar zonder huis gezeten 
met 5 kinderen. We hebben een persoonlijk faillisement doorlopen en een WSNP procedure 
ondergaan. We hebben geleefd van de voedselbank, maar zijn wel altijd beide blijven werken 
om alles op te lossen.
Nu sinds oktober 2018 hebben we alle procedures doorlopen. Voor ons gevoel is het totaal 
onterecht en we zijn daardoor getraumatiseerd.
Dit is maar een klein stukje van al die jaren ellende. Het is niet zomaar uit te leggen wat dit 
met ons gezin heeft gedaan.
Hopelijk gaat dit andere gezinnen niet gebeuren en gaan de gezinnen die dit wel mee 
hebben gemaakt op zijn minst een schadevergoeding krijgen.
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6/1/08

Volgens de belastingdienst stond het gastouderbedrijf nog niet ingeschreven bij de 
gemeente. En later wel. Ze waren te vroeg begonnen met hun werkzaamheden. En dat ik 
moest weten dat ik zelf moest kijken of ze bij de gemeente ingeschreven stond. Dat had 
ik nooit geweten. Ik zette mijn kinderen altijd op de opvang en wist niet dat je het moest 
controleren.

Ja

Dat ik echt niet wist dat je het zelf moest controleren.

23834 euro.

Ja

Mijn bezwaar is afgewezen.

Nee

Ik had geen geld om rechtsbijstand te nemen. Ik kwam in de schuldsanering terecht.
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Op de website van de belastingdienst staat “van tafel en bed gescheiden, dan heb je recht 
op toeslagen” zelf geven ze aan dat dit niet zo is.
Toeslag heb ik terug moeten betalen. Meerdere bezwaren heb ik ingediend. Hier reageren ze 
niet op of wijzen ze zonder reden af. Ik krijg rekeningen van de belastingdienst waarop staat 
dat ik bedragen moet terugbetalen welke ik nooit heb ontvangen.
En nu korten ze mij op mijn toeslagen.

Ja

Teveel toeslag ontvangen. Ik moet ook bedragen terugbetalen welke ik nooit heb ontvangen.

Ruim 5000 euro.

Ja

Tot op heden niets.

Nee

Ik wil graag dat er een oplossing komt. Daar er al meerdere bezwaren zijn ingediend en 
er herinneringen zijn verzonden. Op mijn laatste bezwaar zou ik uiterlijk begin mei reactie 
krijgen. Het is nu juli.
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9/22/12

In kader van onderzoek FIOD in 2011 naar gastouderbureau (…)  werden gegevens 
onderzocht over de kinderopvangtoeslag over 2008 en 2009.

Ja

Overeenkomst voldeed niet op alle punten aan formele eisen en betaling eigen bijdrage 
was onvoldoende aangetoond. Op ingediend bezwaarschrift (van november 2012, met 
uitvoerige documentatie) dat de sanctie (volledige terugbetaling) in geen verhouding stond tot 
de geconstateerde punten, werd afwijzend beschikt onder verwijzing naar jurisprudentie in 
vergelijkbare gevallen.

Ongeveer 18000 euro.

Ja

Afgewezen ondanks volledige documentatie van alle betrokken bankrekeningen, 
jaaroverzichten, contracten en andere stukken, waaruit bleek dat we te goeder trouw 
hebben gehandeld en er niet door ons frauduleus is gehandeld. Op ons aanbod om een nog 
ontbrekend klein deel van de eigen bijdrage alsnog te verrekenen is niet gereageerd.

Nee

Vanwege advies van advocatenkantoor (...) over kansen van verder beroep bij de rechter in 
het licht van jurisprudentie in vergelijkbare gevallen, is afgezien van een procedure en is een 
betalingsregeling met de belastingdienst getroffen. Alleen door hulp van de familie hebben wij 
financiële problemen weten te voorkomen.

Wij hebben sterk de indruk dat ook al in 2012 alle bezwaarschriften terzijde geschoven 
werden zonder gedegen beoordeling van de aangeleverde stukken. Wij zouden graag 
onze casus opnieuw willen laten beoordelen en in aanmerking komen voor tergbetaling van 
geleden schade.
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1/1/14

Verrekeningen.

Ja

Verrekeningen.

16679 euro.

Ja

Niks. Betalingsregeling getroffen.

Nee

Ik zit nu bij het GKB-traject van drie jaar. Moest eerst mijn studie afronden (alleenstaand met 
twee kinderen).
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3/9/10

Geen recht op toeslag.

Ja

3500 euro.

Ja

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



102 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

8/24/18

Wij zouden geen bewijsvoering aangeleverd hebben, echter hebben wij dit altijd gedaan. In 
de brief waarin stond vermeld dat wij geen bewijsvoering hadden aangeleverd, stond dat 
wij een brief met het verzoek voor bewijsvoering aan te leveren zouden ontvangen moeten 
hebben. Deze brief hebben nooit gehad.

Ja

De kinderopvang is per 1 januari 2018 stopgezet. Er was geen bewijsvoering dus we hebben 
te veel toeslag ontvangen.

13000 euro.

Ja

Is in behandeling genomen nadat ik druk heb uitgeoefend. Wij hebben hierdoor niets 
terugbetaald.

Nee

Wij weten niet meer exact wanneer deze casus is begonnen. Wij vermoeden bovenstaande 
datum, in ieder geval eind 2018. Wij hebben gelukkig in samenwerking met de kinderopvang, 
onze ouders en onze spaarrekening de financiële klap kunnen opvangen. Wij hebben 
bijvoorbeeld uitstel van betaling moeten aanvragen bij de kinderopvang en geld geleend van 
onze ouders.

De belastingdienst geeft aan dat de verwerkingstijd 6 weken is, in werkelijkheid is dit langer. 
Wij hebben geen financiële schade opgelopen, maar wel veel stress. Wij hebben geen klacht 
ingediend, omdat wij geen vertrouwen meer hadden in de belastingdienst. Daarnaast waren 
we blij dat het eindelijk achter de rug was en wij verder konden met ons leven.
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1/1/14

Exacte datum van de stopzetting heb ik zo niet bij de hand. Aan de hand van de aangifte van 
de gastouder zijn alle verleende kinderopvangtoeslagen teruggedraaid. De procedure was 
onvriendelijk en niet helder.

Ja

Alles

Ja

Afgewezen.

Ja
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Ik heb een jarenlange kwestie met de belastingdienst-toeslagen. Het begon bij het te laat 
opsturen van een inschrijving op een erkende schoolinstelling in 2013. Uiteindelijk moest ik 
alle kinderopvangtoeslag voor 2 kinderen terugbetalen. Mijn kinderopvangtoeslag is perse 
stopgezet maar alles werd verrekend. Ik kwam hierdoor in grote financiële problemen.

Ja

Het begon bij het feit ik geen recht zou hebben erop desondanks ik altijd gestudeerd heb.

Het begon bij 24000  euro en het zou nog steeds om een groot bedrag gaan.

Ja

Mijn bezwaar werd als niet “ontvankelijk” behandeld.

Nee
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1/1/13

Toenmalig gastouderbureau ging failliet en leverde de jaaropgaven niet aan. Zelf heb ik door 
middel van bankafschriften aangetoont dat ik de gastouder netjes heb doorbetaald, maar 
daar hebben ze niets mee gedaan.
Nu afgelopen maand een brief in de bus gekregen dat ze in verband met de verjaringstermijn 
die brief stuurden zodat de termijn van verjaring opnieuw in zou gaan en de belastingdienst 
door kon gaan met terugvorderen.
Nu ongeveer 25000 euro teruggevorderd over meerdere jaren. Terwijl wij de gastouder altijd 
netjes hebben doorbetaald. Bankafschriften konden ze niets mee zeiden ze. Jaaropgaven 
moesten ze hebben, maar kon ik niet aan komen in verband met het faillissement van het 
bureau.
Heb een heel dossier inmiddels, ook mail rechtstreeks contactpersoon toeslagen, maar ben 
in al die jaren geen steek verder. Ondertussen beiden kinderen om wie het gaat al volwassen.
Zit met mijn handen in het haar. Weet niet meer wat te doen. Heb me netjes aan alle regels 
gehouden maar heb nu een strop om mijn nek van de toeslagen. 
Ook wanneer de toeslag verrekend werd, en wij niets ontvingen hebben we de gastouder uit 
prive netjes doorbetaald. Ging eigenlijk werken voor niets.

Ja

Terugvordering van ten onrechte ontvangen kinderopvangtoeslag.

Ongeveer 25000 euro.

Ja

Tot op heden niets.
Een mederwerker heeft het op ‘U’ ( uitstel) gezet omdat ik tijdens verkeerscontroles door 
douane, belasting en politie telkens van de weg werd gehaald vanwege de belastingschuld.
Heb zelfs beslag op mijn auto gekregen.

Nee

Ik wil dat er zo snel mogelijk een oplossing komt, want ons gezin gaat eraan kapot.
Elke dag ben je bang dat er iets komt van de belastingdienst.
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1/1/19

Terugbetalen van toeslag terwijl ik het in 2016 had stopgezet

Ja

Te veel ontvangen in het jaar 2016, terwijl ik het had stopgezet.

5000 euro.

Nee

Nee
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1/6/12

Ik kreeg een terugbetaling van de kinderopvangtoeslag. 19000 euro moest ik terugbetalen. 
Tot vandaag ben ik nog steeds aan het afbetalen. Al zie ik nu online helemaal niks meer over 
de betalingen. Ik heb de afgelopen jaren bijna alles moeten afgeven bij de belastingdienst. 
Verder heb ik alle extras zoals vakantiegeld vanaf 2012 niet meer gekregen. Dat werd 
ingehouden. Samen met terugbetalingen van andere toeslagen. Tot aan 2014, daarna heb 
ik een betalingsregeling getroffen. Maar er werd alsnog hier en daar ingehouden. Dit heeft 
mij en mijn gezin enorme veel schade toegebracht. Mijn tweede zoon heeft hierdoor ook niet 
naar de kinderdagverblijf kunnen gaan. En heb vanaf 2012 niet meer kunnen werken van de 
financiële stress die erbij is gekomen. Want wij hebben op minimum geleefd. Tot aan nu toe 
moet ik nog naar de voedselbank omdat de aanslag van de belastingdienst zo hoog is.

Ja

Dat er waarschijnlijk gefraudeerd was met mijn gegevens van het kinderdagverblijf. Waardoor 
de toevoegingen onterecht gestort werden op de naam van de kinderdagverblijf. Die hebben 
ook deze volledige betaling gehad. Ik moest dat toentertijd allemaal gewoon terugbetalen. 
Juridisch kon ik niks meer.

19000 euro.

Ja

Niks.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



108 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

2/2/12

Financiële partner dat ik niet had.

Ja

Er wordt beweerd dat ik een fiscale partner heb gehad.

7000 euro.

Ja

Niets. Moest toch het bedrag terugbetalen.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



109

10/20/17

Geen recht vanwege bijstandsuitkering. Ik zat toen in loondienst, dus dat was niet correct.

Ja

Dat ze het uitzoeken bij het UWV. Tot op heden niks gehoord, maar ik blijf wel betalen

13000 euro.

Ja

Tot op heden in behandeling.

Nee

Zou graag willen, maar ben er niet bekend mee.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



110 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

3/1/19

Zoon van 17 is gaan werken. Hij heeft te veel verdiend. Nu mag ik 1575 euro terugbetalen.

Ja

1575 euro.

Nee

Dus mijn zoon had beter een uitkering aan kunnen vragen in plaats van dat hij werkt.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



111

7/1/18

Mijn toeslagspartner zou sinds eind juni 2018 niet rechtmatig in Nederland verblijven. Hij heeft 
gewoon gewerkt in die tijd, dus we hebben bewijs dat hij in Nederland was. Er is ingebroken 
in zijn auto en zijn verblijfsvergunning moest vernieuwd worden. Dat wisten wij niet. Door 
de aangifte kon hij een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen en toen heeft de gemeente 
doorgegeven aan de belasting dat hij wél rechtmatig in Nederland verbleef. Tot op heden nog 
niks geregeld en worden we aan het lijntje gehouden en houden ze ons kinderopvangtoeslag 
en zelfs kindgebonden budget in. Ook ons belastinggeld van belastingaangifte houden ze in. 
We redden het eerlijk gezegd niet en de kinderopvang wilt nu eigenlijk de opvang stoppen. 
Het is dat ik een traject bij hen volg, dat ze nog een beetje hoop hebben. Maar ik ben bang 
dat dat ook ophoudt na bijna een jaar.

Nee

Nee

Nee

Ik heb meerdere malen mijn bewijsstukken opgestuurd en ze blijven zeggen niks binnen te 
hebben gehad. Ik heb zelf hier nog een kopie van alles liggen voor als ze weer zeggen dat ze 
niks binnen hebben gehad.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



112 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

9/1/17

Ik ben tijdelijk (6 maanden) uit elkaar geweest. Ik ben voor 6 maanden verhuisd en ben toen 
weer terug verhuisd.
Ik heb 2700 euro moeten terugbetalen ondanks dat ik kon aantonen wel de kinderopvang 
betaald te hebben.
Daarnaast had mijn vriend (tijdelijke ex) ook geen recht op de kinderopvangtoeslag omdat hij 
te laat was met aanvragen?!

Ja

Ze gaven aan dat ik 6 maanden en 1 week niet was ingeschreven in mijn woonplaats. Alles 
verviel, omdat je kind langer dan 6 maanden bij je op hetzelfde adres ingeschreven moest 
staan.

2700 euro.

Nee

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



113

1/1/15

Naar zeggen van het belastingdienst zou ik er geen recht op hebben. Ik betaal nog steeds 
terug. Terugbetaling van 2008, 2012, 2013 en 2014

Ja

Fraude

Meer dan 100000 euro.

Ja

2008 daar laten ze niks over horen en maar innen er gerust al 3 jaar beslag op inkomsten. 
Ik krijg nog steeds geen kinderopvangtoeslag terwijl ik er nog steeds recht op heb. Over het 
jaar 2012 kan ik niks terug vinden omdat ik brand in mijn woning had en 2013 en 2014 daar 
heb ik op 5 sep een rechtszitting voor.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



114 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

4/23/19

Omdat zij beweren dat ik er geen recht op heb gehad terwijl dat wel zo is. Hierdoor heb ik 
een grote achterstand bij de kinderopvang en kan ik niet naar school omdat mijn kind nu niet 
meer naar de opvang kan.

Nee

Ja

Zij gaan er niet akkoord mee.

Nee

Nu heb ik een groot probleem en kan ik niet naar school/werken dus krijg ik geen inkomen. 
Ik ben radeloos.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



115

1/1/14

Opzet grove schuld

Ja

Opzet grove schuld

20000 euro.

Ja

Beroepsschrift.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



116 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

11/1/09

Twijfels belastingdienst over fraude door gastouderbureau (…). Er is een onderzoek via fiod 
gestart.

Ja

De (...) zou ouders verkeerde informatie gegeven hebben over de verplichte eigen bijdrage. 
Ouders lieten familieleden als gastouder voor hun kinderen optreden. De verplichte 
eigen bijdrage kon worden ontweken als familieleden deze teruggaven aan de ouders. 
De Raad van State heeft bepaald dat dit mag, maar dat het wel officieel had moeten 
worden vastgelegd. Dat is niet gebeurd. De Belastingdienst mag daarom de toegekende 
kinderopvangtoeslag terugvorderen.

16000 euro.

Ja

Er is een collectieve rechtzaak gestart.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



117

5/1/18

Een nieuwe medewerker van de belastingdienst vond dat wij geen recht hadden op meer 
uren en heeft alle uren met terugwerkende kracht met een factor 10 verminderd. Daardoor 
hebben wij enorm veel problemen gekregen.

Ja

Onterecht te veel toeslag gekregen. Dit klopt niet.
Ze vinden het werk van mijn echtgenoot niet echt werk. Het is te schandalig voor woorden!

25000 euro.

Ja

Alle bezwaren in hun voordeel.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



118 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1/1/10

Fraude met het gastouderbureau.

Ja

Wegens frauderen van het gastouderbureau en zegt de belastingdienst dat er onrechtmatig 
toeslag is ontvangen.

8000 euro.

Ja

Ongegrond verklaard.

Nee

Ik zou graag uw hulp willen voor deze onterechte situatie.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



119

9/6/16

Geen recht op toeslag, omdat er sprake is van een toeslagpartner.

Ja

Geen recht op toeslag. Verhuurder en huurder wonen op hetzelfde adres, maar hebben geen 
relatie met elkaar.

15000 euro. (kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag)

Ja

Afgewezen.

Ja

Rechtbank heeft het ook afgewezen hoewel bewezen is dat er sprake is van een huursituatie.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



120 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

Al mijn toeslagen zijn stopgezet. Zo’n 700 (redactie: onduidelijk of het 700 of 70 euro per 
maand is) euro per maand mis ik. Omdat ze zeggen dat ik onterecht toeslag heb gekregen. 
Waardoor ik nu in de financiële shit zit. Ik heb bij de rechtbank bezwaar aangetekend.

Ja

13000 euro.

Ja

Niet gegrond zeggen ze.

Ja

Te vermoeiend.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



121

8/1/12

Dat ik fraudeer.

Ja

Weet ik niet eens. Zag de door de bomen het bos niet meer.

Bijna 50000 euro.

Ja

Geen idee.

Nee

Ben hierdoor alles kwijtgeraakt. De belastingdienst weet beter dan wie dan ook dat wij 
werkende ouders waren/zijn met kleine kinderen. Ik heb het nooit kunnen begrijpen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



122 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

5/5/17

Geen recht op toeslag.

Ja

Fraude.

80000 euro.

Ja

Niets.

Nee

Je kan geen aangifte doen tegen de belastingdienst of de Kredietbank Rotterdam, die toen 
over mijn gelden ging.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



123

3/1/11

Meerdere jaren achter elkaar zonder specifieke reden. Van 2011 t/m 2017. Hierdoor ben ik in 
grote financiële problemen geraakt. Ik zit nu in de WSNP.

Ja

Dat ik teveel zou hebben ontvangen.

1x 9000 euro en daarna bedragen van 2500 tot 6000 euro per jaar.

Ja

Afgewezen.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



124 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1/1/10

Foute invoer.
Volgens de belastingdienst heb ik 24 uur opgegeven en zijn mijn kinderen maar 16 uur per 
week geweest.
Het is echter andersom. Ik had 16 uur opgegeven en mijn kinderen gingen 24 uur naar de 
kinderopvang.
Het eerste jaar is opgelost, daarover heeft de Belastingdienst toegegeven dat ze fout zaten.

Ja

Foute opgave kinderopvangtoeslag.

Ongeveer 40000 euro.

Ja

Niks. Is aangetekend verstuurd maar volgens belastingdienst is het nooit aangekomen. Dit 
heb ik een aantal keren gedaan.

Nee

Mijn kinderopvangtoeslag is teruggevorderd. Daarna heeft de belastingdienst alles stopgezet. 
Hierdoor werd het voor ons financieel heel erg lastig en zijn we nu aangesloten bij de 
Stadsbank omdat de belastingdienst van ons ongeveer 40000 euro wil hebben. 
Ik heb het eerste jaar, met behulp van de Ombudsman, kunnen oplossen maar daarna gaf 
de Belastingdienst niet thuis. Ik vecht al vanaf dat moment tegen de Belastingdienst.
Zoals de meneer op tv zei ‘mensonterend’. 
Ikzelf ben hierdoor ‘depressief’ geworden en daar vecht ik nog steeds mee.
Ik kan geen baan vinden, omdat mijn brieven niet goed zijn en omdat ik al jaren probeer weer 
een baan te vinden. Ik word hier wel heel erg moedeloos van.
Nu, om licht aan het einde van de tunnel te zien, gaan we maar de schuldsanering in zodat ik 
wat meer rust krijg.
Vind het echter gewoon te gek dat wij de schuldsanering in moeten omdat de 
belastingdienst een ‘foutje’ maakt.
Ik kan nog veel meer opschrijven, maar dan kan er beter contact met mij gezocht worden.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



125

7/2/14

Bij ons is het probleem dat toeslagenschuld mee zou gaan in het saneringstraject van de 
partner,tevens toeslagpartner. Totdat de belastingdienst de regeltjes veranderen vlak voor het 
einde van het traject. Omdat de toeslagen door mij zijn aangevraagd konden de schulden 
niet mee in het traject, terwijl, als ik alleenstaande moeder zou zijn, ik überhaupt geen schuld 
zou hebben omdat dit inkomsten van 2 partners betreft. Omdat de kinderopvangtoeslag 
gewoon wordt betaald aan de opvang zelf, heb ik hier dus niks van gezien. Maar aan het 
einde van de rit, na 3 haar minnelijk trajecten, zitten we nog steeds met een belastingsschuld 
van 10000 euro. Kindgebondenbudget van 3 kinderen wordt aan het begin van het jaar 
volledig ingehouden en er zijn al 500 euro aan bankbeslagen uitgevoerd. Kosten in de naam 
der koning a 200 euro per brief. Maar wij kunnen niet afbetalen met een huur van 950 per 
maand, een gezin en bankbeslagen. Het is een schande. Je werkt je kapot voor een laag 
loon en je doet mee met de maatschappij, maar door de overheid en omdat je werkt kom in 
je in de schulden. Wie helpt ons?

Ja

Teveel verdiend (wisselende inkomsten door flex werk). Maar hoe kom je erachter dat wat je 
terug moet betalen ook correct is? Wij verdienen samen net modaal, dus 36000 euro. Hoe 
kan het dan dat we zoveel moeten terugbetalen? Wie controleert dat? En de boetes als je 
niet betaalt, wie heeft die verzonnen?

10000 euro.

Ja

Niet veel. Een maand uitstel. Het verhaal ligt nu bij sociaal raadslieden voor de 3e keer. De 
gemeenteschuldhulp heeft brieven geschreven maar de belastingdienst houdt voet bij stuk. 
Ze willen ons niet helpen.

Nee

Het maakt mij geestelijk kapot. Ik heb in 5 jaar al zo veel mensen aan de telefoon gehad, 
maar er is niemand die je face to face kan helpen. Alles gaat via het algemene 0800-nummer, 
dus elke keer heb je weer iemand anders aan de telefoon.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



126 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1/1/12

Ja

Teveel toeslag ontvangen. 

10000 euro.

Nee

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



127

11/22/18

Dat er niet bekend is of ik recht had op de toeslag, omdat ik noodgedwongen in de 
ziektewet zat en mijn partner een eigen onderneming had.

Ja

Teveel ontvangen toeslag. Maar al de andere maanden dat mijn zoon, naar mijn mening, 
terecht naar de opvang is gegaan, moet ik ook terugbetalen.

18000 euro.

Nee

Nee

Ik probeer de gegevens te achterhalen van mijn partner voor wat betreft zijn werkuren. Dat 
hebben zij nodig. Maar ik gaf aan dat hij het met een eigen onderneming niet middels een 
boekhouden heeft bijgehouden hoeveel uren hij heeft gewerkt. Dus ik heb geen poot om op 
te staan. Ik heb nu onterecht een te hoge belastingschuld en een nog grotere schuld bij de 
kinderopvang van mijn tweede zoon. Dit omdat ze door middel van de berekening in 2018 
(voor mijn eerste zoon) de toeslag niet wilden uitbetalen voor mijn tweede zoon. Dat werd 
pas later bekend gemaakt

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



128 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

11/22/18

Dat er niet bekend is of ik recht had op de toeslag, omdat ik noodgedwongen in de 
ziektewet zat en mijn partner een eigen onderneming had.

Ja

Teveel ontvangen toeslag, maar al de andere maanden dat mijn zoon naar mijn mening 
terecht naar de opvang is gegaan moet ik ook terug betalen

18000 euro.

Nee

Nee

Ik probeer gegevens te achterhalen van mijn partner betreft zijn werkuren, dat hebben zij 
nodig. Maar ik gaf aan dat hij het met eigen onderneming niet middels een boekhouden 
heeft bijgehouden, dus heb geen poot om op te staan en heb nu onterecht een te hoge 
belastingschuld en een nog grotere schuld bij de kinderopvang van mijn tweede zoon, omdat 
ze dmv de berekening in 2018 (coor mijn eerste zoon) de toeslag niet wilde uitbetalen voor 
mijn tweede zoon wat pas later bekend is gemaakt

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



129

1/1/13

Ja

Dat er geen voldoende bewijsstukken waren geleverd. Terwijl dit meerdere malen gebeurd 
was.

68000 euro.

Ja

Niet toegewezen.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ja

Ik had er geen recht op.

Ja

Ik kreeg gelijk en kreeg later weer aanmaning. Het leidde tot beslaglegging op mijn salaris en 
inhouden van mijn teruggaves

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/11

Onterecht ontvangen/toegekend voor de jaren 2010 en 2011.

Ja

Kinderopvang toeslag is onterecht uitgekeerd.

Kinderopvangtoeslag 2010 ongeveer 36000 euro.  Kinderopvangtoeslag 2011 ongeveer 
11000 euro.

Ja

Ja, maar is ongegrond verklaard.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ik ben nu nog aan het terugbetalen. Ik heb alles terug moeten betalen aan de belastingdienst 
en het kinderdagverblijf. Ik heb het uit eigen zak moeten betalen. Oftewel, ik ben genaaid 
door de belastingdienst en ik heb daardoor iedere maand alles zelf moeten betalen bij het 
kinderdagverblijf. Als alleenstaand moeder is dat best veel geld.

Ja

Teveel ontvangen volgens de belasting en ik moest daardoor alles terugbetalen.

Ik heb nu 2007 afbetaald. Dit was ruim 9000 euro.

Ja

Er is naar gekeken en verder heb ik weinig gehoord.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/13

Reden van stopzetting is omdat ik en mijn toeslagpartner niet meer bij elkaar woonden 
en dat de kinderdagverblijf mijn eigen bijdragen als gift gaf, omdat ik heel veel kinderen 
sponsorde. De kinderopvang heeft zelf officieel een brief geschreven naar de belastingdienst, 
maar ze keken er helemaal niet naar. Ik moet toch alles terugbetalen. Er werd veel 
ingehouden en verrekend.

Ja

Dat ik verplicht ben om mijn eigen bijdrage te betalen.
Dat deed ik maar kdv zei dat het niet hoefde 
Er zijn veel  verekend

35000 euro.

Ja

Nietig verklaard. Zelfs rechtzaken gehad
Toch m.oeten betalen

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8/1/11

Ja

Ze konder 1 document niet vinden van  2014. Toen ben ik op nihil gesteld. 2004, 2005, 
2006, 2007 en 2011.

80000 euro.

Ja

Niks.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ja

Teveel uren afgenomen.

9000 euro. Nu is dat veel hoger vanwege de rente.

Ja

Afgewezen.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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10/1/14

Onvoldoende informatie en de geboortedatums klopten niet.

Ja

Teveel ontvangen.

50000 euro.

Ja

Steeds afgewezen op namen, geboortedatums en betaalde eigen bijdragen.

Nee

Ik ga er binnenkort mee starten. Want in plaats van de burger te helpen zorgen zij alleen 
maar voor nog meer ellende. Ik ben sinds 2013 met de belastingdienst bezig voor de 2 jaren.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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7/2/15

Omdat ik zogenaamd niet naar school ging.

Ja

Ik heb vanaf 2013 toen alles terug moesten betalen ongeveer 30.000 euro. Want volgens de 
belastingdienst had ik er geen recht op.

30000 euro.

Ja

Niet veel. Ik heb 8 weken gewacht, toen kreeg ik een brief dat ik zogenaamd te laat was en 
nog moest terugbetalen. Ik heb de papieren van de opvang erbij gestuurd.

Nee

Had ik het geld niet voor. Ik ben sinds deze maand pas klaar met afbetalen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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6/6/09

Uit nood heb ik de vader van mijn kinderen in hebben laten schrijven op mijn adres, omdat 
hij geen vast woonverblijf had. Hierdoor konden we aantonen dat het niet goed zou zijn dat 
hij uitgezet zou worden door de IND (de zaak hebben gewonnen met behulp van een zeer 
goede advocaat. Die wist dat IND niet rechtvaardig handelde.) 
Hierdoor zei de belastingdienst dat de vader tijdens ingeschreven te hebben gestaan op mijn 
adres op kon passen op de kinderen. Maar dit was niet zo vanwege hij vluchtende was voor 
de onrechtvaardige handen van de IND Hierdoor had ik geen recht heb op toeslag ...Na veel 
telefoontjes en gesprekken met de belasting dienst moest ik toch de gehele periode terug 
betalen .
De kids hebben iedere dag dat vader ingeschreven stond gewoon naar de kinderopvang 
gegaan want vader was nooit thuis. En ik werkte destijds +/-30 uur p.w
Ik kan alles verder uitleggen als u dit zou willen ook precies data’s opzoeken.
Ik hoor graag van u,

Ja

Fraude.

10000 euro.

Ja

Nee

Wel via een advocaat van (…) geprobeerd om aan tafel te onderhandelen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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3/23/12

Fraude.

Ja

Fraude.

27000 euro.

Ja

Geen reactie gekregen.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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9/1/18

Ja

Ik zou er geen recht op hebben.

Bijna 6000 euro.

Ja

Loopt nog.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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4/23/19

Dat ik te veel heb ontvangen. Wat helemaal niet zo is.

Ja

Te veel ontvangen kinderopvangtoeslag.

Nee

Nee

Hierdoor mag mijn kind niet meer naar de opvang en kom ik in de problemen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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5/1/19

Volgens belastingdienst geen co-ouderschap. Kind staat niet op mijn naam.

Nee

Ja

Loopt nog.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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11/11/11

Ik was te laat met inleveren van jaaropgaven. Volgens de invorderaar moest ik eerst maar 
eens bewijzen dat ik daadwerkelijk jaaropgaven had. Alle jaaropgaven van 2007 t/m 2012 
heb ik ingeleverd.

Ja

Ik had geen recht op kinderopvangtoeslag. Mijn gastouder stond niet goed ingeschreven. Ik 
was aan frauderen. Ook nadat ze alle jaaropgaven van de desbetreffende opvang hadden 
gehad werd er gezegd dat ik gelijk had. 2 Weken daarna was alles weer omgedraaid. 
Advocaten, accountants en de juridisch adviseur, iedereen is ermee bezig geweest.

Ongeveer 138000 euro.

Ja

Die hebben ze 1.5 jaar laten liggen. Daarna werd mij verweten dat ik geen bezwaar had 
ingediend. Ik ben op kantoren geweest. Dan heb ik recht en dan weer niet. Alle toeslagen zijn 
ingehouden. Ik had geen inkomsten meer, daar ik zzper was. Bijna ben ik mijn huis uitgezet 
met 4 kinderen. Dat was niet de bedoeling, volgens dhr (...), de invorderaar destijds.
Er is heel veel gebeurd en tot op de dag van vandaag zijn ze nog bezig met toeslagen 
inhouden.

Nee

Ik hoop dat mijn zaak kan worden meegenomen en opgelost kan worden. 
Ik heb alle jaren kinderopvang moeten terugbetalen. Nu nog steeds. 2012 Heb ik nooit 
ontvangen, omdat die direct werd verrekend met 2011. Mijn kinderen hebben in angst 
geleefd. Het ergst van alles is wel dat ze weten dat ze fout zitten maar nergens op reageren. 
Alle jaaropgaven van de kinderopvang liggen bij de belastingdienst. Het enigste wat ze blijven 
zeggen is: ‘u moet terug betalen, u had geen recht, uw gastouder stond niet op uw adres’. 
Wat overigens vanaf oktober 2012 verplicht was.

Ik wil graag gerechtigheid ik ben moe van het vechten tegen de belastingdienst.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ja

Men beweert dat we geen opvang hebben gehad, we kunnen aantonen van wel.

3500 euro.

Ja

Tot 3x toe niet aangekomen, zegt men.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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6/1/10

Is stopgezet omdat mijn kind naar school ging. Ik moest jaren later opeens alles 
terugbetalen. Dat doe ik nu nog steeds, terwijl ik recht had op kinderopvangtoeslag.

Ja

Dat ik papieren niet op tijd had ingeleverd

13.000 euro

Ja

Ze hebben er helemaal niks mee gedaan.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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6/1/09

Vermoedens van fraude (van de fiod) bij gastouderbureau. Daarna kregen we de melding dat 
we geen recht hadden op kinderopvangtoeslag. Ik werkte fulltime, deed netjes de betalingen 
aan de gastouder en had er dus wel recht op.

Ja

Door een door de overheid erkende instantie zijn we foutief voorgelicht. We zijn hier vol 
vertrouwen ingegaan.
Er is, en daar kwamen we later achter, geen eigen bijdrage voldaan van 1 euro per uur. 
Frustratie zit hem in het volgende:
De processen van het gastouderbureau moeten gecontroleerd worden door de overheid. 
Niet alleen wij hebben die fout gemaakt, maar de circa 300 gezinnen die hierbij aangesloten 
waren ook. Dit geeft al aan dat het een procedurefout is van het bureau. 
Frustrerend dat, toen we erachter kwamen, na aantal keren bellen met de belastingdienst 
waarom ik er geen recht op had (want ik werkte toch en maakte gebruik van kinderopvang  
en had bewijzen dat ik betaalde), dat het aan een eigen bijdrage lag. Toen ik erachter kwam 
dat dat het probleem was wilde ik dit graag oplossen en met terugwerkende kracht  in orde 
maken. Dit was niet mogelijk. 
Dat is nog het meest frustrerende. Ik had er namelijk gewoon recht op. De belastingdienst 
heeft ook gefaald bij de controle van de processen van het gastouderbureau. Nu is de burger 
volledig de dupe.

27000 euro.

Ja

Afgewezen. Ik meen doordat het onder bestuurlijk recht valt. ( Daar heb ik weinig verstand 
van). Dan wordt er sec gekeken naar opvolgen van regels en niet naar redelijkheid.

Ja

Zie vorige punt. Met een aantal gezinnen zijn we een gezamenlijke proceduren opgestart. 
Dit heeft niet (....) en daar kan ik nog steeds met mijn verstand niet bij. Ik hoop dat jullie iets 
kunnen betekenen.
Het heeft ons gezin veel onnodige stress gegeven. Met een zeer onbevredigend resultaat.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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9/1/16

Geen recht op toeslag, terwijl ik werkte/eigen bedrijf aan opstarten was en voorheen altijd in 
loondienst heb gewerkt.

Ja

Onduidelijk. Heb alle gegevens nogmaals opgestuurd, maar ik heb een afwijzing gehad 
omdat er geen recht bestond.

Ongeveer 150000 euro.

Nee

Nee

Ik zat in een verhuizing en opstarten van nieuw bedrijf. Ik had geen puf om te protesteren en 
ik had ook niet het idee dat het niet zou helpen na de afwijzing van de opgestuurde stukken.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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20-12-2015  

Ja 

Ik had te veel toeslag ontvangen vanaf 2008 tot 2015 en kreeg een boete. 

50000 euro. 

Ja 

Afgewezen voor al die jaren.  

Heb brieven geschreven en deze persoonlijk ingeleverd. Elke keer werd het afgewezen. 
Door loonbeslag ben ik uiteindelijk de schuldsanering ingegaan, omdat ik het niet meer kon 
ophoesten. Ik heb nu nog een bedrag van 8000 euro openstaan.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Onjuiste/missende gegevens en dat mijn situatie ongewijzigd was. 

Nee   

Ja 

Er werd aangegeven (drie maal) dat mijn situatie ongewijzigd was. 

Ja 

Er staat nu een deurwaarder op en ik ben mijn baan toendertijd kwijt geraakt, omdat mijn 
dochtertje niet meer naar de opvang kon. 
Hierdoor heb ik ruim een half jaar zonder inkomen gezeten en heb ik een hoop ellende.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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De datum weet ik niet meer, maar ik kon 2011, 2012, 2013 terug betalen in 2014. Bijna 
10000 euro waardoor ik bij de voedselbank en in schuldhulpverlening terecht kwam. 

Ja 

De belastingdienst zei dat mijn kinderen niet op de opvang zaten. Ik kon alles terugbetalen. Ik 
heb alle jaaropgaves van de opvang thuis liggen. 

Bijna 10000 euro. 

Ja 

Nooit meer iets van gehoord. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-7-2015 

De jaaropgaves waren niet correct. 

Ja 

Ik had zogenaamd geen recht op toeslag vanwege de jaaropgaves. Ik werkte aantoonbaar 
fulltime! Dus ik had er gewoon recht op. 

Ongeveer 50000 euro 

Ja 

Niks, ze hebben het nooit ontvangen. 

Nee 

Ik kon de rechtszaak niet betalen, omdat ik beslag kreeg op alles.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-1-2013 

Nadat wij te horen hebben gekregen dat wij de kinderopvangtoeslag over 2010, 2011 en 
2012 moesten terugbetalen 

Ja 

“De belastingdienst zei dat de betaling die ik contant aan de gastouder heb betaald, niet 
geldig waren. Ik heb een paar betalingen contant en de andere via de bank gedaan. Ook het 
inleveren van de bewijzen van betalingen en de verklaringen (mondeling en schriftelijk) van de 
gastouder konden niet baten.  
Daarna kwam de ellende. Mijn baan ben ik kwijtgeraakt en nu zit ik met een burn-out. Mijn 
vrouw is psychisch ziek geworden.” 

44000 euro. 

Ja 

Gebrek aan bewijs van betalingen. 

Ja 

Helaas negatief.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



153

 

De kinderopvangtoeslag is bij ons niet stopgezet, wij hebben alleen moeten terugbetalen.

 

Ja 

Teveel toeslag ontvangen. Ik moet ook bedragen terugbetalen welke ik nooit heb ontvangen.

Een paar duizend euro. 

Ja 

Het kwam er op neer dat wij alle betalingsgegevens, alle stukken van de gastouder, op 
moesten sturen en aan de hand daarvan er een herberekening kwam. 

Nee 

Ons hele verhaal is per email verstuurd naar Boink.
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31-12-2012 

Geen bewijzen aangeleverd over de jaren 2008 en 2009 dat de kinderopvangtoeslag terecht 
is gegeven. 

Ja 

Geen bewijzen dat de toegekende kinderopvangtoeslag 2008 en 2009 is uitgegeven volgens 
de regels. Terwijl ik hier netjes mijn moeder van betaalde via het gastouderbureau. 

28000 euro. 

Ja 

Ik heb meerdere malen bezwaar ingediend (vanaf 2009 tot 2012) maar deze zijn ieder keer 
niet gegrond verklaard, omdat ze niet waren binnengekomen.  
Op allerlei manier geprobeerd (post, mail en zelfs bij belastingdienst zelf willen afgeven), maar 
iedere keer was het niet binnen of werd het niet aangenomen. 

Ja 

“Ik ben nu vanaf 2016 (maart) door de hoge schulden (die door de belastingdienst) alleen 
maar meer uit de hand liepen, onder bewind gesteld.  
In 2014 ben ik gescheiden en in 2015 kreeg ik wederom ineens de rekening van de 
kinderopvangtoeslag en of ik deze wilde terugbetalen. Opnieuw heb ik bezwaar ingediend 
en aangegeven dat ik toen ook getrouwd was in die jaren, dus dat het terugbetaald moet 
worden en ik dit samen met mijn ex moet doen. Maar belastingdienst gaf aan dat het op mijn 
naam stond  en dus ik ervoor op moet draaien. Ik betaal deze schuld dus alleen af en mijn ex 
krijgt vrij spel. Ik ben nu 11 jaar verder (2008) en betaal nog steeds onterecht terug aan de 
belastingdienst. Want de bewijzen dat ik van de kinderopvangtoeslag mijn moeder betaalde 
via het gastouderbureau zijn er gewoon. 
Ik hoop dus echt dat Lilian of anderen mij hiermee kunnen helpen. Want ook ik ben dus de 
dupe van de fouten van de belastingdienst en bloed hier dus nog steeds voor. Het heeft mij 
dus echt in de enorme financiële problemen gebracht.”
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Er zouden geen kosten gemaakt zijn voor kinderopvang. Dit terwijl opa en oma oppasten als 
Gastouder. 

Ja 

Geen kosten voor opvang. 

19012 euro. 

Ja 

Afgewezen. Later heb ik een klacht ingediend, maar daar is nooit op gereageerd 

Ja 

Via Steunpunt Kinderopvangtoeslag, gezamelijke procedure gestart
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Ja 

Volgens de Belastingdienst heb ik teveel kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit klopt echter 
niet. Het gaat om het jaar 2012. In dat jaar kreeg ik bijstand en/of werkte ik parttime 
waardoor mijn dochtertje naar de kinderopvang ging. Zij ging er de hele dag heen en ik 
werkte een paar uren op een dag (kamermeisje).

 
4000 euro 

Ja 

Ik heb bewijzen in moeten leveren, maar was daar helaas niet mee op tijd mee 

Nee 

Het terugbetalende bedrag hebben ze verrekend met mijn huurtoeslag, waardoor ik daar 
weer problemen mee heb gekregen (oa schulden).
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Mijn dochter heeft op de kinderopvang gezeten in 2012, 2013 en 2014. In 2016 vordert de 
belastingdienst met terug werkende kracht alle kinderopvangtoeslag terug met reden dat ik 
ontrecht zou hebben ontvangen, omdat mijn dochter volgens hun nooit opvang zou hebben 
gezeten. Heb bezwaar ingediend en ook bij de belastingdienst meerder malen persoonlijk 
een afspraak gehad. Maar ze bleven bij hun standpunt. Ik heb deze bedragen reeds terug 
betaald terwijl mijn dochter wel op de opvang heeft gezeten in die periode vanwegen mijn 
studie en gemeente-training die ik in verleden heb gedaan.

 Ja 

Mijn dochter zou volgens hun nooit op de opvang gezeten hebben.

Heb een bedrag van 4569 euro over het jaar 2015, 848 euro over het jaar 2012 , 1680 euro 
over het jaar 2012, 589 euro over het jaar 2011, 823 euro over het jaar 2013, 1017 euro over 
het jaar 2014 en dan nogmaals 5000 over het jaar 2014 en nog eens 2247 over jaar 2014 
terugbetaald.
  

Ja 

Ze bleven bij hun standpunt. 

Nee 

Ben wel bij een advocaat geweest.
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1-1-2009 

Volgens de belastingdienst klopten de urenstaat niet. Ik heb mij wezenloos moeten vechten 
om duidelijk te maken dat er wel degenlijk opvang was voor mijn kinderen. Helaas heeft 
jarenlange procederen tot en met de Raad van State mij niets opgeleverd. Ik voelde en voel 
nog steeds dat mij onrecht is aangedaan. Ik moest ruim 16000 euro terugbetalen. Moest 
helaas daar een lening voor afsluiten bij de bank anders was het slecht afgelopen met mij. 
Ook zijn er veel kosten gemaakt om een advocaat in dienst te nemen. Door alle stress is 
mijn gezondheid op dat moment achteruit gegaan.  Ik ben ontzettend blij dat recht toch 
uiteindelijk zegeviert. De belastingdienst moet zelf nu met onmiddellijk ingang alle ouders 
die gedupeerd waren hiervan op de hoogte stellen. Daarnaast is terugbetaling alleen niet 
voldoende. Immers, het leed dat veroorzaakt is kun je naar mijn idee nooit compenseren met 
geld. Ik hoop op een reactie uwerzijds. 

Ja 

Niet aantoonbaar dat er opvang plaatsvond. 

18000 euro inclusief rente. 

Ja 

Tot drie maal toe moest ik uren staten invullen. Waar die zijn weet ik tot op de dag van 
vandaag niet. Sloeg nergens op. 

Ja 

De zaak is tot en met de Raad van State geweest. Helaas verloren in 2014.
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11-9-2015 

“Er is geen duidelijke reden aangegeven voor het stopzetten van deze kinderopvangtoeslag. 
In mijn geval heb ik 2013 + 2014 + 2015 moeten terugbetalen. Het gaat om een vrij fors 
bedrag van tussen de 5.000 en 10.000 euro.” 

Ja 

Nadat ik van de belastingdienst een brief had ontvangen waarin doodleuk stond dat ik alleen 
al over 2013 bijna 3.000 euro moest terugbetalen en dat dit in termijnen kon nadat er een 
herberekening had plaatsgevonden.
 

Over 2013: 2992,00 euro. Over 2014: 2412,00 euro. Over 2015: 1730,00 euro. Over 2016: 
60,00 euro. 

Ja 

Eigenlijk helemaal niks.  Gewoon betalen. 

Nee 
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1-1-2010 

Fraude via (organisatie) 

Ja 

Fraude bij (organisatie) 

3815 euro. 

Ja 

Niks. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



161

1-3-2013 

De kinderopvang was niet zuiver en belastingdienst zo corrupt als de pest ! Excuus voor 
woordgebruik. 

Ja  

Ongeveer 12000 euro. 

Ja 

Weggelegd en afgekocht min of meer. Ben tot heerlen gegaan. De stress werd teveel voor 
mijn vrouw. 

Nee 

Gun het niemand. 10 keer geweest ben ik daar bij de belastingdienst en alles lag daar qua 
documenten. Ik moest het nog elke keer printen en weer uitzoeken. Het is mishandeling.
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18-12-2013 

“Ik heb een keuze gemaakt voor een achteraf malafide gastouderbureau. Net voor de 
verjaring kreeg ik bericht van de belastingdienst dat ze over 2007 en 2008 onjuistheden 
hebben geconstateerd. Eerst had ik (organisatie) als bureau. Deze is toen failliet gegaan en 
overgenomen door (organisatie). De belastingdienst heeft meerdere redenen aangegeven, 
zoals fouten in de administratie en ontbreken van VOG. Maar uiteindelijk heeft het ontbreken 
van een juridisch geldig overeenkomst me heel veel geld gekost.”

 
Ja 

Dat ik mijn administratie niet op orde had. En dat ik niet altijd tijdig geld heb overgemaakt 
aan de gastouders. Ik heb een aantal keer bezwaar gemaakt en stukken opgestuurd. 
Maar als ik om hulp of op zijn minst meer duidelijkheid vroeg, gaf de belastingdienst niet 
thuis. Ook kwamen ze steeds met andere verwijten. Uiteindelijk heb ik met jaaropgaven, 
rekeningafschriften aangetoond dat ik aan alle verplichtingen had voldaan. Alleen was het 
contract met de gastouderbureau’s niet volledig.

 
Bijna 8000 euro. 

Ja 

Er werden nieuwe onjuistheden aangedragen en dit is geëscaleerd naar een gang naar de 
rechter. Dit was heel frustrerend voor mij. Maar ik kreeg meer niemand te pakken aan wie ik 
mijn verhaal kon uitleggen. Dus ik heb toen maar de gang naar de rechter gemaakt, inclusief 
proceskosten die ik moest betalen.

Ja 

“Uiteindelijk staat in de uitspraak zelfs dat ik aan alle verplichtingen heb voldaan, maar 
doordat ik geen geldige overeenkomst had was mijn eis niet van toepassing.  
 
Ergens was ik dit voor mij een kleine overwinning! Was ik toch in mijn gelijk gesteld in 
mijn onmogelijke discussies met reconstructie met die belastinginspecteurs. Met andere 
woorden, ik heb natuurlijk niet bewust zitten frauderen! Dit voelde zo onrechtvaardig! 
 
Ik hoop dat jullie wat aan de situatie kunnen doen en kunnen. En als ik ergens kan helpen, 
bijvoorbeeld door mijn dossier te delen en toe te lichten dan kunnen jullie mij benaderen.”
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1-8-2012 

Niet de juiste informatie gegeven. 

Ja 

Na definitieve berekkening bleek dat de belastingdienst mij te veel heeft betaald en dit moest 
ik terugbetalen. 

Ongeveer 50000 euro. 

Ja 

Ik ben telkens van het kastje naar de muur gestuurd. Uiteindelijk zeiden ze dat zij het 
bezwaar te laat hebben ontvangen. 

Nee 
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Ik weet het niet waarom. Het schijnt dat ik te veel kinderopvangtoeslag had gehad, terwijl 
ik destijds alles netjes had bijgehouden en correct had ingevuld. Daardoor moest ik een 
behoorlijke bedrag terugbetalen: meer dan 10000 euro. 

Ja 

Teveel toeslag ontvangen. Ik moet ook bedragen terugbetalen welke ik nooit heb ontvangen. 
 

Ja 

Ze konden niks terugvinden en ik moest alsnog alles terugbetalen 

Nee 
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28-4-2017 

We praten hier over het toeslagjaar 2015 dat is teruggevorderd. Ik ben in maart 2015 vanuit 
een proefplaatsing ziek geworden, omdat ik mijn plek destijds bij onze gastouder wilde 
behouden en ik niet wist wat de toekomst zou brengen, heb ik gebruik gemaakt van het 
recht om nog 6 maanden gebruik te maken van de kinderopvangtoeslag. Nadat ik een brief 
had gekregen om alle bewijsstukken op te sturen heb ik dat recht heel duidelijk aangetoond. 
De ambtenaar in kwestie vond het toch nodig om de kinderopvangtoeslag stop te zetten en 
alles terug te vorderen. Ik zou geen recht hebben gehad op de kinderopvangtoeslag.

Ja 

Onterecht ontvangen, naar aanleiding van een brief om bewijsstukken te sturen die het recht 
op kinderopvangtoeslag aantoonden. 

1535 euro. 

Ja 

Ik heb aanvankelijk geen bezwaarschrift ingediend en ben middels een betalingsregeling 
begonnen met terugbetalen. Omstreeks mei/juni 2018 ben ik via een reünie in contact 
gekomen met een ex-collega van de belastingdienst. Zelf ben ik op de backoffice 
kinderopvangtoeslag werkzaam geweest in 2006 en 2007. Ik heb de situatie aan mijn ex-
collega voorgelegd. Na uitzoekwerk kwam van hem de mededeling dat ik wel recht zou 
hebben gehad hierop. Na een verzoek om herziening in omstreeks dezelfde periode in 2018 
is alles teruggedraaid. Echter, wij hebben in verband met een verrekening van hetgeen wat al 
betaald is van de 1535 euro maar 900 euro teruggezien.

Nee 

Met name over de jaren 2015 en 2016 is de belastingdienst behoorlijk aan het klungelen 
geweest met onze toeslagen. Toen ik in 2016 weer werk kreeg en ik de kinderopvangtoeslag 
weer moest aanvragen, zijn onze zorgtoeslag en kindgebonden budget stopgezet. Om 
vervolgens op de defintieve afrekening alsnog toe te kennen. Het toetsingsinkomen van mijn 
man en mij waren te hoog om hiervoor in aanmerking te komen. Uiteindelijk is hierdoor de 
schuld bij de belastingdienst opgelopen tot +/- 3000 euro. Iets wat wij niet zomaar op de 
plank hebben liggen en waardoor we gigantisch in de financiële problemen zijn gekomen. 
Wij hebben het met creatief boekhouden ons wel altijd zelf kunnen redden, maar daar 
hebben wij een hoge prijs voor betaald. Bijna 2 jaar hebben wij op de rand geleefd van een 
persoonlijk bankroet, omdat wij in de maand bij elkaar opgeteld ongeveer 140 euro kwijt 
waren aan het terugbetalen van de toeslagen. Pas eind 2018/begin 2019 konden we zeggen 
dat we voor wat betreft de belastingdienst klaar waren.
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1-9-2009 

Gescheiden ouders. Mijn zoon bleef (grotendeels) bij zijn moeder wonen en wij hebben er 
niet aan gedacht toeslag op haar naam te zetten. De belastingdienst kon zien dat ik als enige 
toeslag kreeg, mijn ex niets kreeg en we dus ook niets dubbel kregen, dat we daadwerkelijk 
kosten kinderopvang hadden gemaakt en er een recht op toeslag was voor onze zoon, 
alleen aangevraagd door de verkeerde ouder. Puur een administratieve kwestie, zo beaamde 
ook de belastingdienst tijdens de hoorzitting. Toch vonden ze dat sprake was van fraude 
en moesten we alles terugbetalen. Mijn ex heeft in 2012 over een deel van 2011 nog een 
aanvraag kunnen doen en dat heeft ze gekregen. Daarmee heeft ze “mijn” schuld kunnen 
aflossen. Over 2009 en 2010 kon dat niet meer en hebben we alles terug moeten betalen, 
ondanks dat we er wel recht op hadden.

Ja 

Aangevraagd door de verkeerde ouder. 

4565 euro en 111 euro invorderingsrente. 

Ja 

Ondanks dat de belastingdienst beaamde dat er wel een recht was en dat het slechts 
een administratieve kwestie was, zijn alle bezwaarschriften ongegrond verklaard. Op een 
bezwaarschrift heb ik nooit een beslissing ontvangen. 

Nee 
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Zelf stopgezet. Nooit doorgegeven dat we de opvanguren moesten doorgeven in plaats van 
de gewerkte uren.

Ja 

Doordat er niet is doorgegeven dat de regels van welke uren doorgegeven moesten worden 
veranderd waren. 

18000 euro. 

Ja 

Niks, ondanks meerdere jaren strijd. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



168 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1-6-2010 

Zelf stopgezet in verband met urenterugloop en er geen opvang meer nodig was. 

Ja 

Te veel gekregen zegt men, terwijl de inkomsten juist lager werden uit elkaar gaan. 

5500 euro. 

Ja 

Afgewezen. 

Nee 
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31-5-2009 

Belastingdienst gaf aan dat ik geen recht had op kinderopvangtoeslag. 

Ja 

2008: 23000 euro en voor 2009: 13000 euro. 

Ja 

Afgewezen. 

Ja 

Ik heb alles geprobeerd om mijn rechten te behalen, maar het mocht niet baten. Ik heb 
ondanks alle bezwaren toch alles terug moeten betalen over het jaar 2008 en 2009.
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1-1-2013 

Geen recht op kinderopvangtoeslag. 

Ja 

Geen recht op kinderopvangtoeslag.  

Ja 

Onterecht verklaard. 

Nee 

Ze zeggen dat ze kinderopvangtoeslag bleven doorbetalen aan de opvang.Dit was in 2012 
en 2013 hierdoor zit ik nog steeds bij de bewindvoerder.
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Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-10-2014 

“Volgens de belastingdienst hadden we er geen recht op. 
Gaat om meerdere jaren 2011 t/m 2013.” 

Ja 

Het was onterecht toegekend. 

50000 euro. 

Ja 

Ongegrond verklaard. 

Ja 

Voor de rechter geweest. Die heeft aangegeven ze met een deugdelijke regeling moesten 
komen. In 2016 werd er ook een betalingsvoorstel gedaan van 1600 euro per maand. Dit 
konden we niet betalen. Nu is er beslag gelegd op de uitkering.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-4-2014 

Onbekend. Ik moest destijds van de opvang horen dat het was stopgezet. Ik was net in 
de fase dat ik mijn leven oppakte en begon met werken. Ik was niet meer flexibel en had 
geen recht op een uitkering, omdat ik nog bij mijn moeder woonde. In 2015 stortte de 
belastingdienst weer de kinderopvangtoeslag. Die heb ik gebruikt om mijn opgelopen 
schulden in te lossen. Ik weet dat het niet goed was en ben ze nog zo’n 21.000 verschuldigd 
en er komen nog onbekende kosten bij. Omdat het van een paar jaar terug betreft heb ik niet 
alle gegevens correct. Mijn leven is tot de dag van vandaag overhoop gehaald en de schuld 
hangt als een grijze wolk boven mij. Ik heb geprobeerd om een redelijke betalingsregeling 
te treffen want ik wil hier vanaf. Ze hebben aanmaningen en dwangbevelen gestuurd, maar 
ik kan er niet eens op reageren. Ze reageren dat ik ten allertijden fout zat en dat erken ik 
ook. Heb geprobeerd via (...) een regeling te treffen. Ik maakte 250 euro over per maand 
van een salaris van 1000 euro. Maar ook dat was niet genoeg. Dat ik fout heb gehandeld 
na het stopzetten erken ik ten volste. Maar dat ze mij geen rust gunnen met een redelijke 
betalingsregeling kan ik niet bijkomen. Ik heb bij mijn moeder weg moeten gaan om de 
spanningen en ruzies te voorkomen. Ik had geen echt adres en besloot in Amsterdam te 
zwerven tussen een vriendin en nicht om zo iets op te kunnen bouwen. Ik heb inmiddels 2 
diploma’s behaald en heb nu een huisje. Maar ik zit iedere dag nog in de stress over wat hier 
verder mee gedaan zal worden. 

Ja 

Uiteindelijk hebben zij het berekend en moest ik minder terugbetalen. Wel had ik al 
geld gebruikt, omdat ik hierdoor niet durfde te werken maar wel mijn kinderen moest 
onderhouden. Mijn moeder hielp mij daarnaast enorm. Nogmaals is het niet goed. Maar de 
mogelijkheid om het op een redelijke manier terug te betalen wordt niet geboden. Zij zien niet 
in dat de opgelopen schulden bij hen is begonnen toen zij het stopzetten. Zij vinden dat ze 
mij een redelijke betalingregeling hebben geboden van 1100 euro per maand.

 

Ik heb ongeveer 2000 euro in delen terugbetaald. Toen kwam er ineens een restschuld bij 
dus in totaal ongeveer 20000 euro.
 

Ja 

Telefonisch. Ik ben teruggebeld maar wij kwamen er verder niet uit. Ook vallen de regels 
maar moeilijk te begrijpen. 

Nee.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-11-2018 

Ik heb het zelf stopgezet omdat ik er geen gebruik meer van maak en ik teveel inneens 
moest terugbetalen. Als alleenstaande mama kreeg ik te horen dat ik 1500 euro moest 
terugbetalen. Terwijl ik 100 euro per maand kreeg aan vergoedingen met de baan van 1400 
per maand aan inkomsten.

Ja 

Te veel toeslag gekregen. 

1500 euro. 

Ja 

In behandeling. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-2-2012 

Geen recht vanwege gebrek aan bewijs. Dat terwijl de gemeente en belastingdienst 
samenwerken en de gemeente ook nog eens bewijs heeft opgestuurd dat ik wel deel 
uitmaakte van een reïntegratieproject. 

Ja 

Fraude. 

11111 euro. 

Ja 

Ongegrond verklaard, omdat ze niks hebben ontvangen. Zelfs aangetekende papieren 
niet. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-1-2016 

Er is geen exacte reden gegeven. 

Ja 

Er is geen reden gegeven. 

16000 euro 

Ja 

Er is verwezen naar de rechtbank. De belastingdienst heeft meerdere keren foutieve 
informatie verstuurd. Bij navraag wordt geadviseerd die brieven te negeren en terug te vallen 
op eerdere correspondentie. Er is gewoonweg niet uit te komen. 

Ja 

U kunt u wellicht voorstellen wat een stress dit geeft in een jong gezin. Het is niet te bevatten.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ja 

Er is nooit een duidelijke reden opgegeven. Niet op bezwaren gereageerd en telefonisch kon 
niemand dit uitleggen.  

Ja 

Geen antwoord op gehad. 

Ja 

Jarenlang loonbeslag gehad.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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17-4-2018 

Teveel toeslag ontvangen. Verdacht van fraude. 

Ja  

20000 euro 

Nee  

Nee 

Ik heb nu loonbeslag, inhouding van zorgtoeslag, schuld GKB. We hebben 70 euro per 
week met 4 personen. Dreigen te gaan naar 40 euro door inhouding studiefinanciering en 
stagegeld. Armoe.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



178 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

2-1-2013 

“In 2015 heb ik een rechtszaak gehad met de belastingdienst, omdat zij dachten dat ik een 
toeslagpartner zou hebben. Dit was niet het geval toch bleven zij doorgaan met bedragen te 
korten op mijn kinderopvangtoeslag en werd mijn zorgtoeslag en kinderen gebonden budget 
stop gezet. In de eerste instantie werd de belastingdienst in het gelijk gesteld. 
 
Vervolgens ben ik naar de Hoge Raad gegaan en werd ik in het gelijk gesteld en moest de 
belastingdienst alles opnieuw berekenen en kreeg ik mijn geld gedeeltelijk terug. Helaas 
klopte de berekeningen niet helemaal en heeft mijn advocaat (...) heel veel correspondentie 
besteed aan de belasting. Vervolgens kreeg ik weer gewoon kinderopvangtoeslag totdat ik 
in 2018 te horen kreeg dat ik alle gelden over de jaren 2016 en 2017 moest terug betalen 
i.v.m. dat de belasting geen aanvraag had gekregen van mij en toen werd ik en mijn 
advocaat heel erg boos over het feit dat de belastingdienst al mijn gegevens en van mijn 
3 kinderen blijkbaar, want wederom krijg ik nu weer een terugvordering via mijn teruggave 
inkomstenbelasting 2018 over het jaar 2013. Dus zoals u kan lezen ben ik nu al 6 jaar bezig 
met de belastingdienst. Ik hoop dan ook dat wij samen met meerdere ouders een vuist 
kunnen maken tegen de belastingdienst, want de belastingdienst ziet zelf door het bos de 
bomen niet meer.” 

Ja 

De redenen heb ik in het voorgaande aangegeven. Ik kreeg elke keer weer 
terugvorderingen via mijn toeslagen. 

Ja 

In het begin zijn er al fouten gemaakt, zoals bezwaarschriften die niet bij de juiste personen 
terecht kwamen, omdat je elke keer een andere persoon aan de lijn krijgt. 

Ja 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-1-2012 

Verrekeningen die nou nog achter mij aanzitten. Ben de wanhoop nou ook zat 

Ja 

Verrekeningen met onbekende jaren terwijl ik kids heb.  

Ja 

Ze lieten mij 5 jaar met rust, omdat de onbudsman ze op de vingers had getikt, maar nu 
komen ze weer met bedragen die ze willen hebben. 

Nee 

De grootste schuldeiser van Nederland brengt mensen tot wanhoop.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ik moest alles terugbetalen, maar had er wel recht op 

Ja 

Dat ik geen recht had, terwijl ik en mijn man allebei werkten. 

40000 euro. 

Ja 

Ze hebben er niks mee gedaan. 

Nee 

Ik wil graag mijn geld terug.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-2-2011 

Onterecht ontvangen. 

Ja 

Onterecht ontvangen. 

35000 euro, nu rond 70000 euro vanwege rente. 

Ja 

Niks.

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



182 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

5-2-2015 

Onterecht ontvangen toeslag 

Ja 

Onterecht ontvangen toeslag 

20000 euro. 

Ja 

Niks.

Nee 

Niet indirect maar wel grote problemen met kinderopvang waardoor ik dus niet kan werken. 
De uitkeringsinstatie blijft pushen om te gaan solliciteren.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-1-2014 

Ons gastouderbureau is plotseling van de aardbodem verdwenen en de belastingdienst 
stelde dat we te weinig eigen bijdrage betaalden, terwijl het gastouderbureau andere 
bedragen vroeg. We hebben zelfs controle thuis gehad van een belastinginspecteur 
die stelde dat alles in orde was. Maar nu moeten wij toch van een aantal jaar toeslagen 
terugbetalen. Op dit moment is er al langer dan een jaar een maandelijks loonbeslag van 
ruim 1200 euro! Mijn man werkt al 18 jaar bij de KLM en ik zit al ruim 23 jaar bij dezelfde 
werkgever. Ook de gastouder was al die tijd dezelfde. Kennelijk heeft ons gastouderbureau 
gefraudeerd zonder dat wij wisten wat er allemaal speelde. De belastingdienst heeft nooit 
iets inhoudelijk behandeld en heeft gesteld dat wij te laat waren met bezwaar indienen en 
is keihard gaan vorderen inclusief loonbeslag. Van het salaris van mijn man wordt de helft 
maandelijks in beslag genomen. Mijn man krijgt 1200 euro van zijn salaris. De belastingdienst 
negeert al mijn brieven en raakt zelfs documenten kwijt. Help ons alstublieft om een eind te 
maken aan deze nachtmerrie! Wij zijn ouders van 8 kinderen waar we heel graag zelf voor 
willen zorgen en dus altijd keihard voor hebben gewerkt om dat rond te breien. Mijn man is 
langer dan een jaar zwaar depressief geweest. Hij heeft echt de bodem geraakt door deze 
ellende.

Ja 

Verschillende redenen zijn er gebruikt: een van de redenen was dat de eigen bijdrage niet 
voldoende was. 

Ongeveer 50000 euro. 

Ja 

Ze stelden dat het te laat was, en zo is het inhoudelijk nooit behandeld. Ze hebben nooit 
gereageerd op het feit dat ons gastouderbureau van de aardbodem was verdwenen. De 
belastingdienst reageert helemaal nergens op en vordert alleen maar. 

Ja 

Help ons alstublieft een eind hieraan te maken! Ik zie door de bomen het bos niet meer. 
De belastingdient is ook allerlei toeslagen gaan verekenen en invorderen. Het is een hele 
slepende kwestie geworden.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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7-5-2019 

Omdat mijn partner niet werkt. 

Ja 

Omdat ik geen recht heb, omdat mijn partner niet in staat is om te werken. 

6000 euro. 

Nee  

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-7-2014 

Ik zou er geen recht op hebben gehad (mijn partner werkte destijds en ik volgde 
een voltijdsopleiding), waardoor ik ineens van 2012 tot en met 2014 toeslagen moet 
terugbetalen! Alle bewijzen zijn ingezonden (wel 4x, want steeds miste er zogezegd wat of 
was het niet aangekomen) en alsnog heb ik een schuld van ruim 50000 euro omdat ik alsnog 
al die toeslagen moet terugbetalen! 

Ja 

“Geen recht op omdat ze beweerde geen opvanggegevens te hebben. 
Later waren onze inkomens niet toereikend (partner in offshore en ik volgde een opleiding). 
Volgens berekening hadden we wel gewoon recht, alleen volgens de belastingdienst achteraf 
niet.” 

56000 euro. 

Ja 

Bij 1 jaar deels toegekend maar de overige jaren niet. Over 1 jaar zelfs nooit meer wat van 
gehoord, na bellen bleek ook die afgewezen. 

Nee Daar heb ik helaas geen geld voor dus ik zie geen andere optie dan afbetalen, de rest 
van mijn leven.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-6-2013 

Bij ons is het volgende gebeurd: elk jaar stuurde ik netjes de gevraagde bewijzen vanaf 
2007 en elk jaar kreeg ik netjes een definitieve aanslag. Tot 2013. Ik ging verder met 
studeren en schreef een boek. De belastingdienst vond dat toen geen geldige reden voor 
kinderopvangtoeslag. Dus ik moest terugbetalen. Omdat we volgens hen geen recht meer 
hadden in 2013 en terug moesten betalen werd er fraude van gemaakt. En moeten we 
ineens alles vanaf 2007 terugbetalen. Wat natuurlijk niet hoort, gezien we toen wel recht op 
toeslagen hadden. Kortom regelmatig is er beslag gelegd en zijn we diep in de problemen 
gekomen door de belastingdienst. 

Ja 

Zie bovenstaand verhaal. 

Meer dan 100000 euro. 

Ja 

Helemaal niks. 

Ja 

Helaas altijd in ons nadeel.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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“Kinderopvang was niet stopgezet maar, ik ben wel beschuldigd van fraude. 
Kinderdagverblijf (...) was falliet verklaard, maar intussen is wel de toeslag naar hun 
rekedienstning gegaan. Een jaar lang. En nu zit ik met onbetaalbare schulden bij de 
belasting. Van 2012 tot 2014 staan er nu kosten open.” 

Ja 

Fraude. Zie hierboven.  

Ja 

Afgewezen. Omdat het op mijn naam staat moet ik het terug betalen. 

Nee 

Ik heb advocaten gesproken, maar deze durfden de zaak niet aan omdat ze al enkele 
verloren hadden.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Onterechte kinderopvangtoeslag. 

Ja 

Onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag. 

23000 euro. 

Nee  

Nee 

Wel is er al die jaren beslag gelegd op mijn kindgebondenbudget.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-6-2018 

Dat ik zogenaamd onterecht in 2017 kinderopvangtoeslag hebt ontvangen. 
Inkomstenbelasting is ermee verrekend. En ook 2018 en 2019 is ermee verrekend. Na een 
onderzoek bleek dat ik wel recht op had 2017. Nu zijn ze met een rare verrekening gekomen. 
Ook bleek dat ik in 2018 onterecht heb ontvangen, terwijl ik beiden jaren onder bewind was, 
en alle bewijzen zijn opgestuurd naar de belastingdienst. Ik kan niet meer werken en ik sta in 
augustus voor ontruiming. Ik heb geen vertrouwen meer in de overheid. 

Ja 

Zogenaamd onterechte toeslag. 

9000 euro. Nu is dat veel hoger vanwege de rente. 

Ja 

Niks geen reactie. Met bewijzen en alles (werkovereenkomst, bewijs van betaling en 
kinderopvangovereenkomst) is niks gedaan. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-5-2018 

Volgens de belastingdienst omdat ik geen bewijzen heb. Terwijl alles duidelijk is. Bewijzen 
gestuurd en nooit ontvangen ze het zogenaamd. En ze konden zien welke opvang en waar 
de kids zaten. Heb nu onterecht vanaf toen geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen. 

Ja 

Dat ik een schuld heb van de totale opvang die aan mij is uitbetaald. 

Meer dan 20000 euro. 

Nee  

Nee 

Dit omdat ik het niet meer kon en alles vanuit de schuldhulp is gebeurd. De situatie werd heel 
moeilijk, dus moest ik de schuldhulpverlening in.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-11-2016  

Ja 

 Te veel verdienste als alleenstaande moeder van 3 kinderen met een minimim inkomen. 

22000 euro. 

Ja 

Er is niet serieus naar gekeken. 

Ja 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-9-2017 

Er zou fraude gepleegd zijn bij het vorige adres van de gastouders. Hierdoor heb ik al 
duizenden euro’s terug moeten betalen. 

Ja 

Er zou fraude gepleegd zijn, maar alles hebben ze duidelijk zwart op wit van mij ontvangen. 
En nu moet ik weer alles opsturen. Ze weten heel goed dat alles gewoon klopt. 

15000 euro. 

Ja 

Geen idee. 

Nee 

Ik wil mijn geld terug.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8-8-2018 

Ik zou het niet betaald hebben aan de kinderopvang. 

Ja  

4000 euro. 

Nee  

Ja 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ja 

Heb ik nog altijd geen idee van. 

10000 euro. 

Ja 

Geseponeerd: ongegronde reden. 

Nee 

Hetgeen waar de gastouder recht op had ook gekregen. Mijn gastouder heeft een flinke 
aanslag gehad en wij moesten ook jaren terugbetalen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-12-2015 

Ik leefde toendertijd van studiefinanciering en mijn beide kinderen gingen voltijd naar de 
opvang. Dat was ruim 3000 euro per maand. De toeslag is stopgezet omdat ik niet kon 
aantonen dat ik de bedragen eerst zelf had voorgeschoten. Wat onmogelijk was gezien de 
kosten het dubbele waren van mijn inkomen. 

Ja 

Fraude. 

16000 euro. 

Ja 

Afgewezen. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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4-5-2014  

Ja 

Dat mijn kinderen volgends de belastingdienst niet op de opvang hebben gezeten. Jaren 
in strijd. Ik heb bewijzen opgestuurd. Zelfs de kinderopvang heeft alles opgestuurd. Tot op 
heden blijven ze bij hun punt. Ik ben kapot gemaakt. Ik moest stoppen met mijn opleiding. 
Moest alleen nog een examen afleggen op mijn stageplek. Dat hebbben ze me allemaal 
afgenomen. Ik heb de strijd opgegeven. 

20000 euro. 

Ja 

Niks. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-6-2009 

Ik was voor tijdelijk aangenomen en ging toen met zwangerschapsverlof, maar daarna moest 
ik het geld terugbetalen wat ik van september 2008 tot mei 2009 aan kinderopvangtoeslag 
had ontvangen en door had betaald aan mijn oppas. Ik heb destijds een advocaat 
ingeschakeld hij zei dat ik het geld moest terugbetalen, terwijl ik een definitieve beschikking 
had van de belastingdienst. Maar mijn oppas had het geld natuurlijk niet meer, dus moest ik 
het uit eigen zak terugbetalen. 

Ja 

Ik had het onterecht ontvangen. 

Ongeveer 4000 euro. 

Ja 

Niets. Kreeg bericht terug dat ik het moest terugbetalen binnen een termijn. Dus ik heb toen 
mijn auto verkocht en afbetaald. 

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-1-2015 

Volgens de belastingdienst door fraude van het kinderopvangbureau. Ik had geen eigen 
bijdrage van de gemeente. 

Ja 

Fraude. 

Bijna 100000 euro. 

Ja 

Opgeschort. Door financiële problemen door het stopzetten van mijn toeslagen. 

Nee 

Dit heeft mijn hele gezin kapot gemaakt. Ik ben een alleenstande moeder met 6 minderjarige 
kinderen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-1-2016 

We kregen bericht dat we over 2015 onterecht kinderopvangtoeslag zouden hebben gehad. 
Per januari 2015 startte ik een eigen zaak en in 2015 ontving mijn vrouw een ww-uitkering. 
Volgens de belastingdienst zat mijn vrouw niet in een traject naar werk en daarom hadden wij 
geen recht op kinderopvangtoeslag. Volgens mij is de ww een traject naar werk, je solliciteert 
wekelijks en je hebt gesprekken met je werkcoach. Vervolgens aangegeven dat  mijn vrouw 
ook onbezoldigd meewerkte in de nieuwe zaak. Dat moesten we aantonen middels een 
rooster. Ik het werkrooster naar de belastingdienst gestuurd, werd niet als bewijs gezien dat 
mijn vrouw daadwerkelijk bij mij werkte. Aangegeven dat ik geen camera’s heb hangen om 
aan te tonen dat mijn vrouw bij mij werkte, maar wel getuigen heb die aan kunnen geven dat 
mijn vrouw bij mij werkte. Ook dat was niet afdoende. Uiteindelijk de moed opgegeven. We 
hadden geen zin, noch geld en tijd voor een rechtszaak. Het kwam erop neer dat we over 
2015 ruim 8000 euro mochten terugbetalen, wat is verrekend met belastingvoordelen als 
startende ondernemer. Dat geld hadden we ook hard nodig voor de nieuwe zaak. We liepen 
eigenlijk tegen een muur van onbegrip aan en alleen maar wantrouwen. Zelfs een door de 
belastingdienst gevraagd werkrooster werd niet als bewijs geaccepteerd. Helemaal geen 
vertrouwen meer in de belastingdienst. 

Ja 

Omdat we volgens de belastingdienst deze onterecht zouden hebben ontvangen. 

Ruim 8000 euro. 

Ja 

Niets, weggeschoven. Ze accepteerden niks. 

Nee 

We voelen ons enorm in de steek gelaten en gewantrouwd door de belastingdienst. 
Ze vragen om bewijsmateriaal en opperen een werkrooster als bewijsmateriaal, wat ze 
vervolgens niet als bewijs accepteren.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



200 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

Reden werd nooit gegeven. 

Ja Te veel ontvangen. 

1200 euro. 

Ja 

Wordt meegenomen in het schuldhulp-traject 

Nee 

Dit probleen speelt al meer dan 14 jaar in Nederland, waardoor miljoenen mensen in 
financiele problemen zijn gekomen. Niet alleen gezinnen maar ook alleenstaande zoals ikzelf. 
Ik heb me uit mijn eigen zak blauw betaald en de hele kinderopvang voor het jaar 2012 
zelf betaald totdat men erachter kwam dat de belastingdienst fouten maakten. Hierdoor 
was ik bang mijn opvang te verliezen waardoor ik mijn opleidingen niet kon volgen met alle 
consuqenties en beschuldigingen van fraude daaraan vast.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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10-6-2010 

Géén eigen bijdragen gedaan en dit had wel gemoeten. 

Ja 

“Eigen bijdragen niet voldaan, terwijl dit wel zou moeten. 
Ik was hiervan niet op de hoogte.” 

Ongeveer 13000 euro. 

Ja 

“Niks, ze vegen het van tafel en geven aan dat je zelf verandwoordelijk bent. 
ook in oplossingen hebben ze niet gedacht.” 

Ja 

Uiteindelijk moest ik alles terugbetalen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8-9-2009 

Dat het gastouderbureau fraude pleegde. 

Ja 

Onterecht toeslag ontvangen. 

18.600 euro. 

Ja 

Nooit naar gekeken.

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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3-7-2012 

Dat ik mijn gegevens niet heb ingeleverd. Dit heb ik meerdere malen gedaan (volgens hun 
nooit ontvangen). Terwijl ik er wel recht op had. Ik zat op school en werkte. 

Ja 

Dat ik er geen recht op had terwijl ik dat wel had. Maar jij tegen de belastingdienst is een 
verloren zaak. 

Rond de 40000 a 50000 euro. 

Ja 

Zou het niet weten. Volgens de belastingdienst nooit ontvangen. 

Nee 

Er wordt steeds maar beslag gelegd en ze houden steeds mijn geld in. Ze verzieken mijn 
leven.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8-7-2014 

Omdat wij te veel verdienden. 

Ja 

Dat wij te veel jaarloon hadden ontvangen.  

Ja 

Helemaal niks. Het is gewoon in doofpot gegooid. 

Ja 

Geen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-10-2017 

Gedupeerde van kinderopvang (…). Ik ben klaar met terugbetalen. Helaas nu wel meer dan 
20000 euro spaargeld kwijt. 

Ja 

Fraude kinderopvang. 

20000 euro. 

Ja 

Rechtszaak, helaas verloren. 

Ja 

De eigenaar van de kinderopvang is nog in hoger beroep. Dat wachten we af.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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31-1-2014 

Dat de opvang niet geregistreerd stond. De belastingdienst zegt dat ik dat had moeten 
weten. Nu word ik ervan beschuldigd dat ik fraude heb gepleegd. 

Ja 

Omdat de opvang niet geregisteerd stond. 

15000 euro. 

Ja 

Was gedeeltelijk in gelijk gesteld. Van het andere deel vonden zij dat ik bewust fraude heb 
gepleegd. En dus heb ik het hele bedrag terug moeten betalen. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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9-8-2017 

“Jaarnota van kinderopvang niet gekregen. Die kregen we pas als we het hele bedrag 
betaalden aan de kinderopvang en dat hadden we niet  Dus hebben we nooit de jaarnota 
gekregen. De belastingdienst zei vervolgens dat we 14000 euro moesten terugbetalen. Het 
ging om de laatste 3 maanden, de rest is altijd betaald. 
Ook moest ik  een dag afnemen van kinderdagverblijf. Van 7.00-19.00 contract.  
En ik werkte van 10.00-15.00 maar had werkcontract van  9 uur per  week.  Moest reizen  
en dan vergoeden ze maar 9 uur en ik moest 12 uur betalen aan kinderopvang. Hierdoor ben 
ik in de problemen geraakt. Door de vele terugbetalingen  en beslagleggingen.” 

Ja  

14000 euro 

Ja 

Afgewezen. Omdat je alleen de contract-uren mag afnemen. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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18-3-2014 

De belastingdienst heeft als reden opgegeven dat het desbetreffende kinderdagverblijf niet 
geregistreerd was bij de Belastingdienst. 

Ja 

De belastingdienst heeft als reden opgegeven dat het desbetreffende kinderdagverblijf niet 
geregistreerd was bij de Belastingdienst. 

5753 euro. 

Ja 

Niet ontvankelijk verklaart. 

Ja 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ja 

Ik heb volgens de belastingdienst mijn kinderen te veel naar de opvang gedaan. Dat terwijl ik 
maar recht had op 121,3 uur. Mijn bewindvoeder en ik hebben ruim van te voren gebeld om 
te vragen of we recht hadden op 140 uur voor 2 kinderen. Ze zeiden ja, maar achteraf blijkt 
dat toch niet te zijn. Nu moet ik 4000 euro terugbetalen. Terwijl het een fout van hen is. 

4000 

Nee  

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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5-5-2013 

“Grootschalige controle. Alle toeslagen werden stopgezet van een op andere dag. Pas na 2 
maanden werd alles met terugwerkende kracht teruggedraaid. Hier heeft een advocate voor 
gezorgd. 

In 2015, na samenwonen, gebeurde het ook ineens direct. Echter partner moest werken 
voor uitkering en ik zelf werkte. Kreeg niet eens de kans om te wijzigen. Direct stopgezet en 
bericht terug betalen. 
 
Er wordt ook steeds verrekend terwijl het jaarbedrag een schatting is met alle toeslagen. Aan 
t eind van het jaar blijkt dat je te veel hebt ontvangen en mag je terugbetalen. Dit kan echter 
niet omdat het al verrekend is. ander jaar hierdoor heb je weer een schuld. 
 
En altijd komt de beschikking 10 dagen eerder dan beschikkingsdatum. Maar dan wel als 
beschikkingsdatum de 22 zodat ze niet al direct hoeven uitbetalen. 
 
Ik heb een mega schuld loonbeslag alles met heel veel bijkomende kosten door hun ook 
verder in de schulden gekomen dit gaat al zo vanaf 2008!” 

Ja 

Te veel ontvangen. 

7500 euro. 

Ja 

Advocaat meerdere malen op gezet. Belastingdienst gaf toe het nog nooit zo erg mee te 
hebben gemaak, maar het ook niet meer te weten. Toch moet ik alles terugbetalen. 

Ja Wsnp, bewind, advocaat nu wordt  door gemeente gekeken voor een minnelijk traject.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1-1-2018 

Ik moest een rekening terugbetalen die nog open stond bij de belastingdienst. En die 2018 
moet ik terug betalen omdat de belastingdienst denkt dat mijn kind niet naar de opvang is 
geweest. 

Ja 

Dat miijn kind niet naar de opvang ging. 

10000 euro. 

Ja 

Geen idee. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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19-12-2018 

“Ziek van alle stress over toeslagen vanaf 2016. 
Bij zw geen recht meer, dus heb het zelf stopgezet. Maar er is te veel mis gegaan, omdat het 
half 2018 al een keer 2 maanden stop gezet is voor her berekening en ik vanaf dat moment 
800, euro per maand zelf bij ben gaan dragen met alle gevolgen van dien.” 

Ja 

Fraude gegevens. Had toeslag aangevraagd met telefonisch overleg. Achteraf is het bedrag 
waar ik volgens hen recht op had teruggedraaid. 

20000 a 25000 euro. 

Ja 

Afgewezen door eigen schuld zeggen zij. 

Nee 

Wist niet dat ik dit verder nog aan kon vechten, hun woord tegen het mijne.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



213

1-11-2014 

Fraude. 

Ja 

De kinderopvang heeft gefraudeerd en ik ben hier slachtoffer van geworden. 

70000 euro. 

Ja 

Niks. Kreeg van de belastingendienst te horen dat ik schuldig was. Want de opvang was 
nergens meer te vinden. 

Ja 

Met meer dan 50 ouders die op de zelfde opvang zaten hebben wij een groepsapp gemaakt 
en aangifte gedaan tegen de belastingdienst en de opvang.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



214 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1-3-2018 

Ik zou er geen recht op hebben. Ik heb nu een schuld bij de opvang en bij de 
belastingdienst. 

Ja 

Ik zou er geen recht op hebben. 

61000 euro. 

Ja 

Niks ik moet het betalen en nog steeds krijg ik geen kinderopvang ze houden alles in. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



215

1-1-2014 

Is niet stopgezet. Ik moest 2010, 2011, 2012 en 2013 terugbetalen.  Vanwege te veel 
ontvangen. Terwijl ik op 0 stond met de definitieve aanslag. 

Ja 

Te veel ontvangen. 

500000 euro. 

Ja 

Niet geldige reden. 

Nee 

Zit nu bij bewind vanwege de kinderopvang toeslag. Nog geen WSNP. En ze leggen gewoon 
beslag op alles.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



216 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1-6-2012 

In 2012-2011 moest ik kinderopvangtoeslag terugbetalen van 2 jaar. 2 jaar werd verrekend 
met allerlei zaken en een ander jaar kan niet verrekend worden dus had ik ineens geen recht 
en werd 16000 euro door mijn neus geboord. Ik had recht op ib 2009-2012. 

Ja  

32000 euro. 

Ja 

Ik heb bezwaar gemaakt bij de belastingdienst. Alle afdelingen en zelfs een mediator van de 
belastingdienst zelf ging bemiddelen, maar zonder resultaat. 

Ja 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



217

1-1-2017 

Teveel ontvangen toeslagen. 

Ja 

Teveel ontvangen. 

4000 euro. 

Nee  

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



218 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1-5-2015 

Onjuiste berekening. Moest 48000 euro terugbetalen. Nu ongeveer 6000 nog. Afgelopen 
paar jaar erg in de problemen gekomen daardoor. 

Ja 

Onterecht ontvangen. Onjuist uitbetaald. 

48000 euro.

Ja 

Niets. Tot 4x toe niet ontvangen of verloren brieven. 

Nee 

Heb het wel nagevraagd, maar niemand die het aandurfde.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



219

7-4-2008 

De belastingdienst heeft de creche te veel geld had gestuurd. Ik ben bij de creche geweest 
en heb brieven gestuurd, maar nergens is op iets  gereageerd. Zezeiden mij dat ze mijn zoon 
zouden uitschrijven. Ik hoefde voor de rest niks te doen. Ik ben door de uitkering bij een 
traject gezet en die werkte met die crèche (...). Terwijl mijn kind al op een crèche zat. Ik ben 
hier nu al 10 jaar mee bezig en niemand kan me helpen. De belastingdienst weet dat ze mij 
dat geld zelf nooit hebben gestuurd. Van wat ik nu begrijp zijn er moeders in dezelfde situatie 
als ik die wel kwijtschelding hebben gekregen. En ik kom maar niet verder. Ik zou jullie raad 
goed kunnen gebruiken want het lijkt niet te stoppen. 

Ja 

Crèche heeft te veel geld gehad. 

30000 euro

Ja 

Is nooit geaccepteerd. 

Ja 

Mijn bewind is hier al 5 jaar mee bezig. Ze willen dat ik 1500 euro per maand aflos, maar dat 
heb ik niet. Ik heb een uitkering, ben alleenstaand moeder van 2 en heb alles al geprobeerd. 
Van de schuldsanering kreeg ik na bijna 3 jaar te horen dat de belasting niet akkoord is 
gegaan.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



220 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

3-4-2014  

Ja 

Heb het zelf stopgezet, maar het wordt door belastingdienst weer aangezet. 1 Maand gaat 
op mijn rekening en de rest gaat naar hun eigen rekening, om het bedrag dat volgens hun te 
veel is betaald te incasseren. Zo gaat het al jaren. 

30000 euro. 

Ja 

Afgewezen. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



221

  

Ja 

“Dat ik teveel uren heb afgenomen. Wat niet klopt. 
En dat ik fraude heb gepleegd maar ik heb nooit van dat jaar geld op mijn rekening gekregen 
maar rechtstreeks naar de creche.” 

35000 euro. 

Ja 

Afgekeurd, niet serieus genomen. 

Nee 

Ik moet onterecht nu heel veel terugbetalen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



222 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

3-2-2014 

Van vertrouwelijke bronnen heeft de belastingdienst begrepen dat mijn zoontje niet naar de 
opvang gaat. 

Nee   

Nee  

Nee 

Ik heb mijn bezwaar te laat ingediend, omdat mijn broer in die periode kwam te overlijden. 
Hoewel ik meerdere bewijsstukken naar de belastingdienst heb opgestuurd. In die periode 
kon ik psychisch niet goed functioneren en stond mijn hoofd er ook niet naar. Ik heb later een 
advocaat in de arm genomen, maar die gaf aan geen juridische middelen meer in te kunnen 
zetten omdat ik te laat was met het indienen van mijn bezwaar.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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31-12-2013 

Volgens de belastingdienst  heb ik onterecht kinderopvangtoeslag ontvangen. 

Ja 

Onterecht kinderopvangtoeslag ontvangen. 

12710 euro.

Ja 

Afgewezen, keer op keer. 

Ja 

Constant dreigbrieven en maar blijven volhouden dat ik alles moet terugbetalen. 
Laatste ontwikkeling: ze hebben mijn aangifte inkomstenbelasting 2016 verrekend voor 
bovenstaande schuld en nu zit ik met en bedrag van 2702.09 euro die nog voldaan dient te 
worden.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



224 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

 

Ik heb de kinderopvang zelf stopgezet want mijn zoontje werd 4. Nu heb ik volgens 
de belastingdienst 4 jaar lang geen recht gehad op kinderopvangtoeslag en kan ik 
bijna 27000 euro terugbetalen. Onterecht want ik heb wel degelijk recht gehad op 
kinderopvangtoeslag. 

Ja  

27000 euro. 

Ja 

Niets 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



225

10-1-2015 

“Gastouder waarbij mijn kinderen zaten gaf met een kvk-nummer aan dat ze bij een 
gastouderbureau zat. Het bleek na bijna 2 jaar dat ze mijn kinderen opving, maar dat ze niet 
bij een bureau zat. 
 
Hierdoor moest ik 8000 euro terugbetalen.” 

Ja 

Gastouder hield het geld voor haarzelf. 

8000 euro. 

Ja 

Ik werd verantwoordelijk gehouden, omdat ik het bedrag overmaakte naar de gastouder. 

Ja 

Ik ben met mijn advocaat aan de slag gegaan om een zaak te starten. Maar het zou veel geld 
gaan kosten, dat ik niet heb.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



226 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1-1-2011 

Geen reden. Ze dachten dat ik fraude pleegde. 

Ja 

Zogenaamd geen eigen bijdrage betaald. Iemand van de belastingdienst was zelfs voor 
mij bezig geweest, omdat hij zag dat het niet klopte. Maar hij is er niet mee verder gegaan 
omdat hij met pensioen ging. 

20000 euro. 

Ja 

Niks 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



227

9-11-2018 

“Denken dat ik gefraudeerd heb. Heel veel keren papieren opgestuurd vanaf 2016- 
2017” 

Ja   

Ja 

Niks. Geen reactie gehad of ze hebben de brieven met mijn bezwaar niet ontvangen. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



228 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1-5-2019 

“Ze konden mij geen reden geven. Ze zeggen een brief gestuurd te hebben. Deze heb ik 
nooit gehad. Ze sturen ook niet nog een brief. 
Mijn toeslag is helaas al 4 keer stopgezet en daarna weer toegekent.” 

Ja 

Te veel ontvangen.  

Nee  

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



229

11-11-2013 

Zo gezegd, ten onrechte kinderopvangtoeslagontvangen. 

Ja 

Volgens de belasting dienst te weinig info en daarom geen recht op toeslag. 

Bijna 40000 euro. 

Ja 

Niks

Nee 

Er wordt bij ons alles ingehouden. Zorgtoeslag, kindgebondenbuget en loonbeslag. De zaak 
van 2013 was eigenlijk al verjaard, maar de belastingdienst heeft gewoon verrekend. Wij zijn 
nog steeds aan het betalen en daarbij krijgen wij ook iedere keer te veel ontvangen, terwijl wij 
niks ontvangen. We blijven betalen en betalen, het is een gebed zonder einde.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



230 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1-1-2014 

Er werd gezegd dat ik had gefraudeerd, dit was niet zo. Ze hebben in de jaren erna mijn 
leven tot een hel gemaakt. Alle toeslagen zijn stopgezet en ze hebben me in financiële 
problemen gewerkt. 

Ja 

Geen recht op kinderopvang toeslag en mogelijk fraude. 

26000 euro. 

Ja 

Niks 

Nee 

Via de gemeente was er een belastingadviseur die ermee bezig was, maar er kwam geen 
schot in de zaak. We werden van het kastje naar de muur gestuurd!

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



231

Al jaren terug. Moet bijna 70000 euro nog terugbetalen. Die kinderopvang (…) pleegde 
fraude. Kon niet meer aantonen dat ze erop hebben gezeten. 

Ja 

Geen bewijs dat ze erop zaten. (…) pleegde fraude en starte weer onder een andere 
naam. 

Meer dan 70000 euro.

Ja 

Niks. En ze zeiden dat ze geen papieren hadden ontvangen. Nooit teruggebeld. 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



232 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

3-3-2009 

Fraude. Wat niet klopt. Ik heb altijd recht gehad op kinderopvangtoeslag. De eigen 
bijdrage heb ik altijd betaald en ineens had ik er geen recht meer op en had ik een flinke 
schuld. Nemand kan het voor mij oplosen. En de belastingdienst werkt met niets mee. Het 
maatschappelijk werk en inmiddels de schuldhulpverlening en de bewindvoerder hebben 
allemaal geprobeerd om het recht te trekken, maar de belastingdienst houdt maar vol dat het 
fraude is. Het heeft mij en mijn gezin echt kapot gemaakt. 

Ja 

Fraude.  

Ja 

Niet goedgekeurd. 

Ja 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



233

20-6-2015 

Systeemfout. Verschillende bewoners op 1 adres. GBA was wel juist. 

Ja 

Zou zogenaamd geen recht meer hebben op toeslag. 

12000 euro. 

Ja 

Afgewezen. 

Ja 

Vanwege deze fout, die pas na 6 maanden werd hersteld. Ik kreeg dus 6 maanden geen 
toeslagen en ben daardoor in de schulden geraakt. Ze hebben de systeemfout hersteld een 
deel terugbetaald, maar het andere deel willen ze niet betalen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



234 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1-12-2013 

Fraude door grove schuld. 

Ja 

Grove schuld. Ik betaal nog steeds terug. 

34000 euro. 

Ja 

Ze vindt het terecht, maar ik heb al het geld betaald aan gastouders. 

Nee

Ik wil graag geholpen worden.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



235

23-4-2012 

Jaaropgave niet kunnen krijgen. 

Ja 

Vanwege de zedenzaak jaaropgave niet kunnen krijgen van de houder van de kinderopvang. 
Daardoor moet ik allesbetalen voor het jaar dat mijn zoon voor 4 dagen dagen per week op 
de kinderopvang zat. Ik heb zelfs een advocaat hiervoor moeten nemen. 

14000  a 15000 euro. 

Ja 

Ze bleven hameren ondanks dat ik een contract, de bankafschriften en facturen kon laten 
zien op de jaaropgave. 

Ja Ik heb hiervoor een advocaat in de arm genomen. 2500 euro heb ik nog niet betaald (ik 
ben gestopt met mijn eigen onderneming, waardoor ik de rekening niet kon betalen van de 
advocaat).

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



236 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

3-10-2018 

Omdat volgens de belastingdienst ik en mijn partner geen loon krijgen uit werk, maar we 
werken allebei. 

Ja 

Teveel ontvangen. 

7518 euro. 

Ja 

Leek goedgekeurd, want het was eerst 8689 euro. 1000 euro is er vanaf gehaald, maar 
uiteindelijk is het niet goedgekeurd 

Nee 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



237

1-5-2015 

Geen stukken aanleveren. 

Ja 

Niet genoeg uren en eigenbijdrage etc.  

Ja 

Afgewezen 

Ja 

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



238 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

20-8-2017 

Ze hebben mijn toeslag verminderd, waardoor ik in de schulden ben gekomen. 

Ja 

Dat ik te veel heb ontvangen. 

20000 euro. 

Ja 

Afgewezen 

Nee 

Geen geld daarvoor, want de kosten komen voor mijn rekening.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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10-2-2011 

“Ik kreeg in 2013 een aanslag van 50.000 euro, Omdat het bureau fouten had gemaakt. Ik 
moest 2009 en 2010 terugbetalen. Ik heb het geld nooit gezien, omdat ik in de WSNP zat en 
alles werd betaald. Ik ben nu nog aan het afbetalen. Met verschrikkelijk leven achter de rug, 
met 4 kinderen, als alleenstaande moeder. 
En alles wat ik wilde proberen: advocaat inschakelen, ombudsman benaderen, juridischloket, 
niks hielp!” 

Ja 

Fout kinderopvang. 

50000 euro. 

Ja 

Er werd gezegd dat het naamsgebonden is en ik het moet het terugbetalen.  

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ja

Dat er bij de gegevens wat ingevoerd wordt door de opvang. 200 uur is er te veel ingevoerd 
en nu krijg ik dat boven op me hoofd van de opvang zelf + van de belastingdienst. Ze geven 
aan dat ik daarvoor verantwoordelijk ben. 

4000 euro. 

Nee  

Nee
 

ik heb nu via belastingdienst een schuld. En de opvang zelf eist van mij 3800 euro. Dus van 
beide kanten word er onterecht geld gevraagd.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8/3/11

Kinderopvangtoeslagen werden op 0 gesteld aangegeven onjuiste gegevens maar niet welke 
gegevens. Jaren 2008 t/m 2011

Ja

Het hebben van onjuiste gegevens, maar het is niet bekend welke gegevens. Jaaroverzichten 
moesten verzonden worden. Dat is meerdere malen verzonden maar tevergeefs. Sociaal 
raadsman is betrokken geweest, ombudsman ook.

Ongeveer 96000 euro.

Ja

Uitstellen werden verleend, maar nooit stopte de verrekeningen.

Ja

Sociaal raadsman betrokken geweest, Nationale ombudsman en nu een advocate.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/15

Onterecht teveel toeslag ontvangen.

Ja

Onterecht kinderopvangtoeslag ontvangen

18602 euro.

Ja

Naast de aanslag van de belastingdienst heb ik te maken gehad met een belastingadviseur 
die mijn bezwaar 1 dag te laat heeft ingediend. Al de bewijsstukken zijn hierdoor door 
de belastingdienst van tafel geveegd. Vervolgens heb ik een andere belastingadviseur 
ingeschakeld. Hij zou me helpen maar heeft niets meer laten horen en is telefonisch niet 
meer bereikbaar.

Nee

Ik ben een alleenstaande moeder van 2 kinderen. Door het stopzetten van niet alleen de 
kinderopvangtoeslag maar alle toeslagen door de belastingdienst en het enorme bedrag dat 
de belastingdienst eist ben ik enorm in financiële problemen gekomen. Ik heb verschillende 
betalingsregelingen lopen. Daarnaast heeft de belastingdienst 1,5 jaar lang loonbeslag 
gelegd. Ik heb inmiddels 17261 euro aan de belastingdienst betaald en het houdt maar niet 
op. Ik zou heel graag uw hulp hierbij hebben.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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9/1/12

De belastingdienst geeft nooit een duidelijke reden, weet ik uit mijn ervaring. Ik kreeg 
telefonisch uiteindelijk na halen en trekken te horen dat ik werkzaam was voor de Gemeente 
van Amsterdam en mij inkomen dus te hoog was. Ik was gewoon een student en had totaal 
geen inkomen. Dat kon (...) ongeveer 300 per maand en mijn studiefinanciering.

Nee

Ja

Die is uiteindelijk gegrond verklaard en heb langer dan 1 jaar moeten wachten op mijn 
teruggave.

Ja

Ik ben mijn opvang kwijtgeraakt en heb dit uit mijn eigen zak moeten betalen. Daardoor kon 
ik niet meer studeren. Kortom, alles is kapot gemaakt.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/12

Geen gegevens ontvangen.

Ja

Geen gegevens ontvangen.

15000 euro.

Ja

Afgewezen. Ongegrond met de reden dat er nog een rekening openstond.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ja

Volgens de belastingsdient hebben wij teveel ontvangen, wat voor ons echter onduidelijk 
was.

6120 euro.

Nee

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?



246 MELDPUNT STOPGEZETTE KINDEROPVANGTOESLAG

1/1/14

Geen recht op toeslag, naar zeggen belastingdienst. Ik heb alle stukken en het bewijs dat ik 
daar wel degelijk recht op heb.

Ja

Onterecht ontvangen toeslag.

120000 euro.

Ja

Niks.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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12/20/11

Het terugbetalen van bedragen die ik nooit heb gekregen, maar die rechtstreeks naar de 
opvang gingen.

Ja

Dezelfde voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag en dat is: Het terug betalen van 
bedragen die ik nooit heb gekregen maar die rechtstreeks naar de opvang gingen.

31000 euro.

Ja

Ik was naar een advocaat gestapt voor extra hulp. De belastingdienst claimde eerst dat ik 
niet genoeg bewijsstukken had daarna claimde ze dat ik te laat had gereageerd en dat ik te 
laat was met het inleveren van mijn bewijsstukken.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Nee

Nee

Ja

Mijn gastouderbureau met miljoenen omzet is ook door de belastingdienst geruïneerd en 
hoe? De toeslagen zijn plotseling niet uitbetaald maar op een geheime tussenrekening van de 
belastingdienst gestort. De klanten kregen echter zwart op wit en via het callcenter te horen 
dat de toeslagen wel degelijk aan mij waren uitbetaald. Het callcenter en het regiokantoor 
was namelijk niet op de hoogte van dat de toeslagen naar een geheime tussenrekening 
gestort waren.
Ik ben hiervoor naar de rechter gestapt. Deze heeft mij in het beginsel uiteraard in het gelijke 
gesteld. De belastingdienst was mij een schadevergoeding verschuldigd besloot de rechter.
De belastingdienst weigerde iets te betalen, dus besloot ik wederom naar de rechter te 
stappen, met alle gevolgen van dien. De ontoerekeningsvatbare rechter mevr. L. de Loor- 
Alwin (https://www.hpdetijd.nl/2011-06-10/de-ontoerekeningsvatbare-rechter/) besloot dat ik 
de belastingdienst maar moet betalen!

Bijna een ton aan proceskosten en mijn bedrijf met 150 klanten geruïneerd. Daarboven ben 
ik nog een halve ton aan de belastingdienst schuldig, puur vanwege etniciteit. De toeslagen 
zijn namelijk vooral bij mijn allochtone klanten stopgezet. Uiteraard kan ik mijn verhaal 
onderbouwen met alle nodige processtukken, stukken van de belastingdienst en verklaringen 
van oude klanten. Na 10 jaar (2009) mag dit horrorverhaal bekend worden gemaakt.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/14

Ontbrekende, onduidelijke of onjuiste gegevens.

Ja

We snappen het niet. Betaal alles maar terug.

Ongeveer 50000 euro.

Ja

Weinig tot niets.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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9/23/15

Ja

Ik was slachtoffer van de frauduleuze activiteiten van Kinderopvang (…).

53140 euro.

Ja

Ik kon niet alles aantonen.

Ja

De belastingdienst heeft besloten om de toeslag terug te betalen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8/15/11

Dát mijn gegevens niet kloppen. Ik heb het zelfs nooit ontvangen, maar moet wel terug 
betalen. Ze kunnen zelfs niet aantonen dat ik het heb ontvangen.

Ja

Dat ze mijn gegevens niet konden vaststellen en dat ik ten onrechte ben uitbetaald.

16237 euro.

Ja

Afgewezen dus nu in beroep.

Ja

Niks meer ontvangen maar wel terugbetalen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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6/1/14

Fraude met het kinderopvangbureau (…) waardoor ik alle ontvangen kinderopvangtoeslag 
volgens de belastingdienst moest terugbetalen.

Ja

Fraude van het gastouderbureau.

Meer dan 8000 euro.

Ja

Afgewezen.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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11/30/09

Geen eigen bijdrage.

Ja

Geen eigen bijdrage.

10495 euro.

Ja

Ongegrond verklaard.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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10/1/15

Geen recht te hebben erop.

Ja

Ik heb geen recht erop gehad.

Rond 33000 euro.

Ja

Ze zeiden dat ik gefraudeerd heb.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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10/1/11

Ik heb het zelf stopgezet, omdat ik bang was nog een keer zoveel terug te moeten betalen, 
ook ik zat bij (...).
We zijn toen overgestapt naar (...) en die hadden het wel goed op orde. Wij moesten dus 
2008 en 2009 geheel terugbetalen. Dat waren net de jaren waarin ze de meeste uren 
maakten, daarna gingen ze naar school en werd het aantal uur veel minder.

Ja

Frauduleus bureau (…).

22903 euro.

Ja

Ongegrond verklaart. Ik had beter het bureau moeten controleren.

Nee

We hebben al ons spaargeld gebruikt en een doorlopend krediet genomen om de vordering 
te betalen. Wel geprobeerd via een advocaat om ons gelijk te halen, maar dat is niet gelukt

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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6/5/16

Het is niet door de belastingdienst stopgezet, maar door mijzelf nadat ik van hun een 
rekening kreeg van 12.000 euro.

Ja

Ik had volgens hen te veel ontvangen.

12000 euro.

Ja

Na een telefonisch hoorzitting bleven ze bij hun verhaal dat ik teveel had ontvangen en 
fraude had gepleegd. Terwijl ik dat nooit gedaan  heb. Het geld is altijd direct naar de opvang 
gegaan en nooit naar mij toe.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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10/17/18

Mijn man heeft een zorgindicatie en krijgt pgb. Ik heb een eigen bedrijf (hondentrimsalon) 
en nu vindt de belastingdienst dat mijn man vrijwilligerswerk doet. Hij kan volgens de 
belastingdienst wel stoppen met dagbesteding (wat absoluut geen optie is).
Wij gaan bezwaar maken. Maar tot die tijd moet ik stoppen met mijn bedrijf om voor de 
kinderen te zorgen, omdat wij geen opvangtoeslag meer krijgen. En dat betekend dat wij 
vanaf nu van de Wajong leven van mijn man.. Dat met 2 kleine kinderen van 4 jaar en 2 jaar.
Als u meer wil weten dat mag, dan wil ik u wel telefonisch te woord staan.

Ja

Zie hierboven.

Ongeveer 16000 euro.

Ja

Wij gaan nog bezwaar maken. We zijn ermee bezig.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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2/1/14

Grove schuld en dat ik geen recht over de jaren 2011 t/m 2014. (…) Ik wil graag geholpen 
worden. Het is veelste veel geld.

Ja

Grove schuld.  

39000 euro.

Ja

Ze willen het niet in behandeling nemen. Ze geven aan dat het terecht is, maar ik heb alleen 
uitbetaald aan het gastouderbureau.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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9/10/16

Door mijn studie hebben we meer kinderopvang aan moeten vragen en dus ook toeslag. 
In deze periode kwamen we in een steekproef terecht. Hierdoor kregen we geen verhoging 
van de toeslag. Maar hielden we wel de toeslag die we al kregen. Het verschil tussen 1 dag 
kinderopvang en 3 dagen, voor twee kinderen, is op één salaris niet te overbruggen. 

Ook hebben we een aantal keer duizendende euro’s terug moeten betalen. We hebben het 
laten gebeuren en er niks mee gedaan. Onze kinderen gaan om deze reden niet meer naar 
de opvang.

Ja

Te veel ontvangen.

Weet het exacte bedrag niet.

Nee

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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4/1/11

Bezwaar Brief van juli 2012 die ik toen naar de belastingdienst heb gestuurd:

Twee maanden geleden is mijn kinderopvangtoeslag door u stopgezet. Dit omdat ik de 
gevraagde stukken m.b.t. de opvangkosten van 2009 niet op tijd naar u had toegezonden. 
De reden van dit late toesturen heeft o.a. te maken met de jaaropgaven van mijn voormalige 
gastouderbureau van 2009 die ik tot noch toe nooit heb verkregen. Ik heb meerdere malen 
contact gezocht met het gastouder bedrijf zowel telefonisch als via de mail maar dat mocht 
niet baten. Alle gevraagde stukken die ik wel in bezit had heeft u inmiddels al ontvangen. Tot 
op heden heb ik hier nog geen reactie van u over ontvangen. Ik heb hier al meerdere malen 
telefonisch contact over gezocht.

Mijn kind gaat nu al sinds 2010 naar een kinderdagverblijf zoals bij u bekend is. De 
kinderopvangkosten moeten uiteraard gewoon worden betaald. Dit bedrag van 600,60 euro heb 
ik nu sinds de toeslag gestopt is maandelijks uit mijn eigen zak moeten betalen, wat ik vanwege  
mijn vaste lasten en minimumloon nauwelijks kan opbrengen. Ik heb tenslotte een leerling 
salaris, dat houdt in een minimumloon. Ik neem aan dat jullie zien/weten dat ik recht heb op 
kinderopvangtoeslag en dat de gevraagde gastouder stukken over het jaar 2009 los staan van de 
huidige kinderopvang. Het lijkt mij dan ook niet logisch dat ik geen toeslag krijg.
Graag verneem ik alsnog uw reactie. Ik heb recht op de kinderopvangtoeslag en vraag u dan ook 
om dit zo spoedig mogelijk te hervatten, met terugwerkende kracht. Dit om o.a. te voorkomen 
dat de financiële situatie van mij en mijn kind verslechterd.

Dit bezwaar geldt voor de aanslagen voor de terugvordering kinderopvangtoeslag aanslag 
nummers: (...), (...), (...).
 

Ja

Wat ik kreeg te horen is dat dit te wijten is aan opzet of grove schuld van mijzelf.

kinderopvangtoeslag 2009 11072 euro. Kinderopvangtoeslag 2010 2053 euro. 
Kinderopvangtoeslag 2011 1252 euro.

Ja

Is meerdere malen afgewezen

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?



261

Ja

Advocaat (...) heeft mij vanaf 2011 in deze zaak bijgestaan en heeft toen beroep ingesteld bij 
de rechtbank. Hij gaf toen al aan dat de kans op succes gering leek, maar hebben het toch 
doorgezet. Helaas mocht dat niet baten! In 2014 heb ik ook een noodbrief gestuurd naar de 
Nationale ombudsman of zij mij konden helpen zodat er eindelijk gerechtigheid komt voor mij 
na 4 jaar. Maar die gaven toen aan dat het heel moeilijk was om het van de belastingdienst 
te winnen en in deze situatie niet veel voor mij konden betekenen,. Mede omdat ik het al via 
een advocaat had aangevochten en die toch meer kennis hadden dan zij. 

Ik ben nu 9 jaar verder en het is nog steeds niet opgelost. Ik hoop daarom dat ik via deze 
weg met jullie hulp eindelijk gerechtigheid zal krijgen na jaren van financiële stress.

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8/1/10

Volgens de belastingdienst hadden wij geen kosten gemaakt voor de gastouderopvang.

Ja

Het faillissement van gastouderbureau D(…). Verkeerd geïnformeerd door (…) waardoor de 
belastingdienst de conclusie trok dat wij niks betaald hebben, wat dus wel gebeurd is.

Ruim 8000 euro.

Ja

Uitspraak in 2014. De belastingdienst komt niet tegemoet aan ons bezwaar.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/13

Wegens het verrekeningen van kinderopvangtoeslag 2011. Dat terwijl Ik meerdere malen 
de gevraagde bewijsstukken had opgestuurd, maar deze werden plotseling niet ontvangen 
door de belastingdienst. Ook is mijn bezwaar van 2016 is niet-ontvankelijk verklaard en/of 
afgewezen.
Ik word inmiddels al 9 jaar onterecht beschuldigd van opzet/grove schuld. Inmiddels is er 
beslag gelegd op mijn loon. 
Ik krijg geen kans om mijn eigen te verweren.

Ja

Dit is niet duidelijk, dit zou waarschijnlijk zijn door een nulmeting die verricht zou zijn door de 
belastingdienst waardoor er een behoorlijke som open bleef staan.

18000 euro.

Ja

Het is afgewezen en niet ontvankelijk verklaard.

Nee

Ik ben op een jonge leeftijd moeder geworden (17) hierdoor kreeg ik heel vroeg met de 
belastingdienst te maken. Met mijn belastingzaken werd ik geholpen en had ik nooit 
problemen tot het jaar 2011.

Toen ik beschuldigd werd van opzet/grove schuld wist ik niet goed hoe ik mijn zelf moest 
verdedigen ook beheersde ik de nederlandse taal niet zo goed. Ik moet erbij melden dat 
ik naïef was omdat ik dacht dat het weer goed zal komen aangezien ik bewijsstukken had 
opgestuurd. Ook voelde ik me heel machteloos omdat de belastingdienst heel veel macht 
heeft. 
Inmiddels ben ik 30 jaar en voel ik me sterk! Het heeft me heel veel gekost om mijn opleiding 
te kunnen afronden en hier in de maatschappij te zijn waar ik me nu in bevind.
In augustus 2019 heb ik mijn beroepsschrift ingediend bij de rechtbank in rotterdam.

Alles wat er in de media omschreven word van gedupeerde van toeslagen komt overeen met 
mijn situatie bij de belastingdienst.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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7/31/17

Mijn zoontje zat bij en kinderopvang en toen zei de belasting dat ze geen geld meer zal gaan 
geven voor het opvang waar mijn zoontje zat omdat de opvang fraude heeft gepleegd.

Ja

Ze zeiden dat ik er geen recht op had.

14993 euro.

Ja

Er is niks gebeurd, want ik moet het bedrag terugbetalen.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8/1/10

Het gastouderbureau (…) werd failliet verklaard wegens fraude met belastinggeld. Maar bij 
ons is er nooit fraude vastgesteld, alleen dat we het op de manier van (…) hebben verwerkt.

Ja

Onterecht ontvangen volgens de belastingdienst.

19000 euro.

Ja

We zijn naar de rechtbank geweest, maar er viel niet te praten met de juridisch persoon 
van de belastingdienst. Rechter was tijdens de rechtszaak ook aan het proberen voor een 
oplossing maar de juridische persoon hield voetbij stuk en zei dat het gewoon terug betaald 
moest worden. Uitspraak van de rechter was dat we alles terug moesten betalen.

Nee

Nee, hebben inmiddels alles terugbetaald.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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12/31/11

Fiod ging (…) controleren.

Ja

Onze overeenkomst met (…) was niet volledig. In verband met ontbreken naam en adres 
kind (was gewoon hetzelfde als dat van ons). Men vond het niet bewezen dat ouders ook 
kosten hadden gemaakt voor gastouderopvang.

Ongeveer 20000 euro.

Ja

We zijn naar de rechtbank geweest.

Ja

Bezwaar was volgens rechter ongegrond om bovengenoemde reden.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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8/1/17

Ja

Volgens belastingdienst teveel ontvangen. Terwijl ik nog een paar duizend krijg.

12000 euro.

Ja

Niks.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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4/3/09

Heb het zelf stopgezet omdat het gastouderbureau fraude heeft gepleegd.

Ja

Het gastouderbureau heeft fraude gepleegd.

3740 euro.

Ja

Er is een heel traject geweest, maar alsnog door de Raad van State bepaald dat we de 
toeslag moesten terugbetalen.

Ja

Steunpunt kinderopvangtoeslag heeft een procedure gestart voor de gedupeerden en de 
uitslag daarvan was dat alle ouders die destijds bij (…) zaten moesten alles terugbetalen.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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1/1/14

Geen recht op toeslag.
Ik weet de precieze datum niet meer.

Ja

Had we geen recht op, wegens een te hoog inkomen.Terwijl ik een uitkering had van sociale 
zaken en in een integratietraject zat van het UWV.

19000 euro.

Ja

Kreeg na maanden verzoek voor uitstel. Waar ik nee tegen zei, want ik had opvang nodig. 
Iets meer dan een week later kreeg ik brief: afgewezen.

Nee

Had geen geld voor een jurist om het voor te laten komen. Via rechtshulp lukte dat niet 
binnen die zes weken. Een afspraak was pas na minimaal drie weken mogelijk.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ik begrijp dat jullie op dit moment bezig zijn met een onderzoek naar de belastingdienst en 
hun diensten. Ik wil graag jullie ons verhaal vertellen.   
Wij werken in Nederland maar wonen in Belgie. In 2013 zijn wij ouders geworden van een 
prachtige dochter. Om een bsn-nummer te krijgen moesten wij met haar naar Rotterdam 
komen. Toen wij daar stonden met onze 3 weken oude dochter werden wij weggestuurd want 
we moesten daar niet zijn. Uiteindelijk is dat via de mail geregeld na vele vele telefoontjes. Na 
1,5 jaar verhuisden wij maar bleven wel in België. Na een paar maanden kregen wij een brief 
dat we ten onrechte kinderopvangtoeslag ontvingen en dat we deze stopten en we deze terug 
moesten betalen. Wij begrepen niet goed waarom en namen contact op. Toen wij belden 
kregen wij te horen dat onze dochter van 1,5 jaar! op zichzelf woonde op ons oude adres. Na 
ons belletje begrepen zij ook wel dat dit vrijwel onmogelijk was en zouden ze dit aanpassen. 
Dus dochter zou op het nieuwe adres bijgeschreven  worden.   
Ondertussen werden wij ouders van een 2e dochter. Op een gegeven moment kreeg mijn 
man geen loon meer er was beslag op gelegd (kregen we via de werkgever te horen nadat we 
hadden gebeld) Omdat wij geen post of iets hadden gekregen zijn we maar weer gaan bellen. 
Wat bleek de rekening van de onterechte kinderopvang toeslag was dus niet teruggedraaid 
en onze dochter was niet naar ons nieuwe adres gekomen, de belastingdienst had ons 
gezin terug verhuisd naar ons oude adres. Al de waarschuwingen waren dus daar naartoe 
gegaan en zonder reactie waren ze overgegaan tot in beslaglegging van loon. Toen ik onze 
gegevens naging werden mijn ouders als onze kinderen benoemd. Nadat ik aangaf dat dat qua 
geboortedatum toch best knap was kreeg ik dan eindelijk de goede gegevens. Daarna hebben 
we vele telefoontjes gehad om dit allemaal terug te draaien. In totaal zijn we hier bijna 2 jaar 
mee aan de slag geweest. Waarschijnlijk hebben we nog recht op geld maar we hebben het op 
een gegeven moment gelaten. Het kostte zoveel tijd en energie dat we het het geld niet waard 
vonden. Wij wilden gewoon weer genieten en niet constant een gevecht voeren. Ik heb een tijd 
de blauwe brieven met angst en beven geopend maar het lijkt de laatste 2 jaar goed te gaan. 

De klachtenbrief ligt klaar om gestuurd te worden naar de belastingdienst. Waarom nu nog? 
Omdat ik maar 1 keer een klacht in kon sturen over dit hele proces en wanneer is deze 
afgelopen? Nu ga ik hem binnenkort op de post doen in de hoop dat ze er iets mee doen. 

Ik werd door veel mensen, die dit hele avontuur met verbazing hebben meegekregen, attent 
gemaakt dat jullie hier mee bezig zijn. Vandaar nog een keer het verhaal.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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In februari 2016 heeft de Belastingdienst mij schriftelijk verzocht de jaarspecificatie 
kinderopvang 2015 door te sturen.
Helaas kon ik niet binnen het gesteld termijn voldoen aan het verzoek. Op 20 februari lag niet 
alleen het verzoek van de belastingdienst enkele dagen op tafel, maar was ook het leven van 
mijn zoon- toen 12 jaar-  door een ernstig geweld delict ernstig verstoord. Uit het niets is hij 
na school door een buurjongen ernstig mishandelt met een golfstick.
In verband met hoofdletsel is mijn zoon kunstmatig in coma gehouden, na een periode van 8 
dagen mocht mijn zoon het ziekenhuis verlaten. Hierna begon een zeer intense periode van 
herstel, trauma verwerking en rechtszaken. Inmiddels had ik een tweede verzoek ontvangen 
van de belastingdienst, telefonisch heb ik de situatie uitgelegd en mocht ik de informatie per 
email doorgeven. Zo gezegd zo gedaan. Tot ik werd benaderd door een andere medewerker, 
zij gaf aan dat het aanleveren van de informatie via email niet was toegestaan en hierdoor 
niet op tijd aan het verzoek heb voldaan.
Opnieuw mijn situatie uitgelegd, maar deze medewerker leek mijn situatie niet te begrijpen 
of te geloven. Ik kreeg nog 1 kans om de informatie zoals aangegeven in de brief plus nog 
een hoop extra aan te leveren. In juli 2016 is door de belastingdienst aangegeven dat de 
toeslagen over het jaartal 2016, 2015,2014  met terugwerkende kracht op 0.00 werden 
gezet. Volgens de belastingdienst had ik niet alle informatie doorgegeven en ontbrak 1 
wekelijkse loonspecificatie. Dagelijks ontving ik ca. 4 stuks herziene beschikkingen over, 
huur-zorg-alleenstaande ouder en kinderopvangtoeslagen. De periode van verrekeningen 
gaan terug tot 2006! Al met al heeft de belastingdienst ruim 25.000 euro verrekend.
Na een tal van bezwaarafhandelingen, meldingen bij aan de Ombudsman, advies van gratis 
hulpverleners en betaalde hulpverleners is het mij tot op heden niet duidelijk wat en hoe de 
verrekkingen door verrekkingen in verrekeningen en uitbetaling werkt. Maar gelukkig zijn de 
medewerkers van de Belastingdienst daar ook niet van op de hoogte.
Door de verrekeningen heb ik een schuld van ruim 21.000  euro bij de huidige kinderopvang 
van mijn dochter, en een totaal schuld van 32.000 euro door achterstanden in de 
maandelijkse betalingen. Momenteel ben ik bezig deze schulden te stabiliseren met behulp 
van een schuldhulpverlener.

32000 euro.

Als vrouw, tevens voorbeeld naar mijn 2 kinderen, 15 en 8 jaar, ben ik de afgelopen 8 jaar 
zonder onderbreking werkzaam geweest. Inmiddels ben 6 jaar werkzaam bij (...).

De manier waarop ik ben aangesproken en werd bestempelt als de grootste fraudeur van 
Nederland heb ik op zn mildst gezegd als zeer onprettig ervaren. 2 medewerkers van de 
afdeling Bezwaren hebben mij na de wanhopige gesprekken en zelfmoordplannen uiteindelijk 
het een en ander gecorrigeerd. 

Ik hoop dat mijn ervaring een bijdrage kan betekenen in deze ellende met de Belastingdienst

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Opmerkingen?
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4/1/18

De datum klopt niet hoor, het is ook niet ten onrechte stop gezet. Mijn probleem met de 
belastingdienst is dat ik aantoonbaar moest maken daadwerkelijk de toeslag aan de opvang 
te hebben betaald. In een tijd dat ik maar net een huurwoning had en de papieren hiervoor 
met het verzoek veel en veel later pas kreeg. Door de hectiek helemaal niet aan toegekomen 
en dit is onterecht als schulden berekend. Het slaat ook nergens op hoeveel privédingen je 
moet opsturen terwijl de informatie die er echt toe doet gewoon binnen hun eigen handbereik 
is. Informatie waarmee gewoon aangetoond wordt dat het keurig naar de opvang is gegaan. 

Verder vind ik het ook heel raar dat mijn zus met vaste baan aan eigen bijdrage rond de 100 
euro moest betalen voor 2 kinderen voor 3 of 4 dagen in de week en ik als studente tegen 
de 200 voor 1 kind 5 dagen. 

Vanaf de zomervakantie in 2018 wel onterecht toeslagen gehad, maar buiten mijn rug om 
had de belastingdienst al een betalingsregeling op eigen houtje gemaakt voor mij. Door te 
korten in 2018 en daarmee een onterechte schuld af te lossen over 2016 en 2017. 

Bovendien ging het ‘onterechte toeslag’ in 2018 naar behandeling voor de puinhoop die de 
mislukte jeugdzorg, zorg en wijkteams en kan zo wel doorgaan veroorzaakt hebben. 

Vind echt dat onderzocht moet worden of er gediscrimineerd wordt op het berekenen 
van de toeslag. En dan bedoel ik niet alleen op etnisch profileren. Er wordt veel breder 
gediscrimineerd.

Ja

Niet de papieren te hebben ingeleverd, hoewel ik mij echt wel kan herinneren dat ik 1 keer 
wel een pak papier naar de belastingdienst gestuurd heb. Dat kan ik misschien nog wel 
achterhalen.

Nu zit dat rond 13.000 euro, waarvan minstens 6000 euro onterecht is.

Nee

Nee

Ik zit in bewindvoering. Die kopzorgen waren niet goed voor mijn gezondheid.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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Ik heb van het gastouderbureau en de kinderopvang de jaaropgave gegeven en toch moet 
ik alle kinderdagopvang terugbetalen. Van jaar 2012, 2013 en 2014 ik heb niet alle gegevens 
meer, maar het bedrag is erg hoog.

Ja

Geen reden gehad. Ik ben een paar keer gebeld, maar mijn bezwaar hielp niet. Terwijl ik de 
jaaropgave van de kinderopvang 2x verstuurd had. 
Misschien heb ik teveel ontvangen, maar ik moet alles terugbetalen. Ook waar ik wel recht 
op had in die jaren. Het totaal met rente.
Ik wil graag anoniem blijven.

9000 euro. Nu is dat veel hoger vanwege de rente.

Ja

2x gebeld om uitleg te geven.

Nee

Ik heb op dit moment hoge schulden bij de belastingdienst en geen geld om om een 
procedure te starten. 

Ik kon de WSPN niet in omdat ik schuld had bij de belastingdienst. Ze hebben niet gezegd 
dat ik fraude heb gepleegd, maar moet wel het bedrag terugbetalen, helaas. Het liefst doe 
ik dit ook zo snel mogelijk om weer een mooie toekomst te krijgen zonder schulden. Hier 
werken wij momenteel hard aan. Maar dit kan enkele jaren duren vanwege het bedrag.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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N.v.t.

Ja

Belastinginspecteur 1 (definitieve toekenning toeslag) en belastinginspecteur 2 (behandelaar 
bezwaarschrift) interpreteerden de belastingregels voor toekenning van kinderopvangtoeslag 
anders dan wij in 2016 te kennen hebben gekregen van de belastingtelefoon.

Meer dan 6.000 euro.

Ja

Afgewezen.

Ja

We zijn in het gelijk gesteld door belastinginspecteur 3 (behandelaar beroepschrift). Verzocht 
om het beroep in te trekken. Wat is jullie advies hierin?

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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7/5/12

Een tijd geleden heb ik onderstaande mail gestuurd naar Dhr Omtzicht, maar tot heden 
helaas geen antwoord mogen ontvangen. Ik had het eerlijk gezegd al opgegeven. Nu 
kwam mij het journaal van de afgelopen dagen, ten gehore. Ik volg de situatie nauwkeurig 
omtrent de kinderopvangtoeslag/belastingdienst en mijn hoop is ook echt gevestigd op 
gerechtigdheid. Zoals onderstaande beschreven begin ik er echt aan onderdoor te gaan en 
hoop echt op jullie hulp. Alstublieft, ik smeek het uit de grond van mijn hart, help mij, help 
ons. Ik trek het niet meer, het is een hel en wil daarom ook vechten voor kwijtschelding, het 
geld waar ik nog recht op had volgens de belastingmeneer. Het geld wat ik onterecht afdraag 
na mijn dagelijkse harde werk, inclusief het maandbedrag aan mijn bewindvoerder, de kosten 
voor de rechtzaken en de tijd die ik daar voor vrij moest maken van werk. En voor al het leed 
en schande eis ik een schadevergoeding en eerherstel voor mij en mijn kinderen. Want ik ben 
geen wanbetaler of fraudeur. Ben altijd een eervolle burger geweest (zo leer ik mijn kinderen 
dat ook) en heb nóóit zulke schulden gehad. In onderstaande mails staat een schuld van 
72.000, maar door belachelijk hoge rentes die er gehanteerd wordt van 6 a 7000 euro, is 
mijn “schuld” inmiddels opgelopen naar 92.000 euro. Waar is de mogelijkheid om het ooit te 
kunnen afbetalen? Deze last is levenslang en is onmenselijk te noemen.
(Redactie: mail is bekend bij de SP, maar vanwege persoonsgegevens niet gedeeld in dit 
rapport).

Ja

Dat ik volgens hen fraude gepleegd zou hebben.

Het begon ooit met een bedrag van rond de 62000 euro en is geëindigd op 92000 euro. Mits 
er niet nog meer rente overheen gaat.

Ja

Dat raakte de belastingdienst kwijt of legden dat naast hen neer. Of zij zeiden aan de telefoon 
dat nooit binnen hebben gekregen.

Ja

De rechter in Lelystad gaf de meneer van de belastingdienst op zijn kop. Waarom zij niet met 
mij om de tafel gingen zitten, want dit gaat niet om een bedrag van 1000 euro. Nee, zei de 
belastingmeneer, dat is niet ons beleid, wij beginnen meteen met een rechtzaak.
Met alle kosten vandien natuurlijk.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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6/20/09

Omdat ik geen kinderopvangtoeslag meer kreeg.
Op dat moment zat ik in de WSNP en de belastingdienst had een akkoord gesloten met 
mijn bewindervoerder, (...). De belastingdienst had ruim 10000 euro op hun rekening 
gestort zonder dat ik op de hoogte was gesteld. Ik moest van de belastingdienst opnieuw 
kinderopvangtoeslag aanvragen en uiteraard heb ik dat ook gedaan terwijl zij op de hoogte 
waren over de onderlinge akkoord. Met voorbedachte rade hebben zij mij wederom in 
de financiële problemen gebracht. Ik moest “alles’ terugbetalen, ruim 20000 euro. Dus 
ik heb NIETS ontvangen aan kinderopvangtoeslagen en voor de rest is alles stopgezet. 
De kinderopvang wilde mijn kind niet meer. Twee advocaten hebben geconstateerd en 
kwamen tot conclusie dat ik niets maar dan niets ontvangen heb. Nu zit ik wederom in 
de schuldsanering en leef nog steeds in de armoede. Dankzij de belastingdienst. Heb net 
een mail verstuurd naar R. Leijten met een bewijsstuk erbij dat ik in 2011 SP hierover had 
benaderd.
Help!

Ja

Zie boven.

Zie boven.

Ja

NIETS! Ik heb megaveel bewijzen en helaas kan ik deze via de mail niet naar u mailen. Ik wil 
deze wel kopiëren en aan jullie geven.

Ja

Zie boven.

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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9/1/09

Ik moest de volledige kinderopvangtoeslag over het jaar 2009 (+/- 10000 euro) terugbetalen. 
Dit omdat ik een brief aan het einde van het jaar moest toesturen, wat ik dus niet wist. 

Deze brief had ik wel in mijn bezit en heb deze alsnog toegestuurd. Hiermee ging de 
belastingdienst niet akkoord. Ook na diverse bezwaarschriften waren ze niet bereid mee te 
werken.

Jullie zijn mijn laatste hoop om dit alsnog recht te zetten.

Ja

Ik had een soort van jaaropgave op moeten sturen van het gastouderbureau
Dit wist ik niet, deze brief had ik wel. Ik moest het gehele ontvangen bedrag over het hele 
jaar 2009 terugbetalen (+/-10000 euro). Ook na diverse bezwaarschriften waren ze niet 
bereid mee te werken.

Zie boven

Ja

Niet geaccepteerd door de belastingdienst.

Nee

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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12/16/17

Ik heb een hoge dwarslaesie en ben 100% afgekeurd. Ik zou dus zelf voor de kinderen 
moeten zorgen.

Nee

Ja

Gezegd dat ik er geen recht op heb. En dat ik het eerst weer moest aanvragen voordat ze de 
klacht in behandeling wilden nemen.

Ja

Wanneer is uw kinderopvangtoeslag stopgezet?

Welke reden is er gegeven voor het stopzetten van de kinderopvangtoeslag?

Moest u kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Welke reden is er voor het terugbetalen gegeven?

Hoeveel moest u terugbetalen?

Heeft u bezwaar gemaakt bij de Belastingdienst?

Wat is er met uw bezwaar gebeurd?

Heeft u te maken met juridische procedures?

Opmerkingen?
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