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Ingebrekestelling 
Bij niet tijdig beslissen

 Waarom dit formulier?

Zijn wij te laat met beslissen, bijvoorbeeld nadat u toeslag hebt 
aangevraagd of bezwaar hebt gemaakt? Met dit formulier kunt u ons 
‘in gebreke stellen’. U zegt daarmee dat wij niet op tijd hebben beslist 
en u vraagt ons om dat binnen 2 weken alsnog te doen. 

Let op
   Wilt u ons in gebreke stellen over een verzoek of bezwaar dat u 

hebt gestuurd naar de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen 
(UHT)? Vul dan het formulier ‘Ingebrekestelling’ van UHT in. 
U vindt dit formulier op toeslagen.nl/ingebreke-herstel

U kunt soms een dwangsom eisen
 Stelt u ons in gebreke vanwege de definitieve berekening van 
uw toeslagen? Of vanwege een bezwaar tegen een definitieve 
berekening? Als wij niet binnen 2 weken na ontvangst van dit 
formulier reageren, eist u met dit formulier ook een dwangsom. 
U hoeft dat niet apart aan te geven.

Invullen en opsturen
Vul het formulier in. Druk het daarna af en onderteken het. 
Stuur het ingevulde formulier naar: 
 
Belastingdienst/Toeslagen 
Postbus 2505 
6401 DA Heerlen

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en 
bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy 
staat hoe wij dat doen.

1 Reden ingebrekestelling

Waarom stelt u ons in gebreke? 
Lees eerst de extra uitleg op de 
laatste pagina. Kruis aan.

Wij hebben niet binnen de beslistermijn gereageerd op uw aanvraag of wijziging.  
Ga verder met vraag 2.

U hebt uw definitieve berekening niet binnen de beslistermijn ontvangen.  
Ga verder met vraag 3.

Wij hebben niet binnen de beslistermijn gereageerd op uw bezwaar.  
Ga verder met vraag 4.

Wij hebben niet binnen de beslistermijn gereageerd op uw verzoek om een beslissing 
over een toeslag te herzien. Ga verder met vraag 5

http://toeslagen.nl/ingebreke-herstel
https://belastingdienst.nl/privacy
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3 U vraagt ons uw toeslag definitief te berekenen

3a Om welke toeslag(en) 
gaat het?

Soort toeslag

Soort toeslag

Soort toeslag

Soort toeslag

Beschikkingsnummer

Beschikkingsnummer

Beschikkingsnummer

Beschikkingsnummer

Datum van de beschikking
Vul in als dd-mm-jjjj.

Datum van de beschikking
Vul in als dd-mm-jjjj.

Datum van de beschikking
Vul in als dd-mm-jjjj.

Datum van de beschikking
Vul in als dd-mm-jjjj.

Zorgtoeslag
Kindgebonden budget
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag

3b Over welk jaar gaat het?

Ga verder met vraag 6.

4 U vraagt een reactie op een bezwaar

Vul voor ieder bezwaar in om welke toeslag het gaat. Vermeld ook het beschikkingsnummer en de datum van de beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt.

 T

 T

 T

 T

2 U vraagt een reactie op uw aanvraag of wijziging

2a Om welke toeslag(en) 
gaat het?

2b Wat hebt u doorgegeven 
aan ons?

Zorgtoeslag

Wijziging. Ga verder met vraag 2c.

Kindgebonden budget

Aanvraag. Ga verder met vraag 2d.

Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag

2c Korte omschrijving 
van de wijziging  
Vul bijvoorbeeld in 
‘wijziging inkomen’, ‘wijziging 
uurtarief kinderopvang’ 
of ‘wijziging huur’.

2d Datum van uw 
aanvraag of wijziging 
Vul in als dd-mm-jjjj.

2e Over welk jaar gaat het?

Ga verder met vraag 6.
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6 Uw gegevens

7 Ondertekening

Ik vraag Belastingdienst/Toeslagen binnen 2 weken na ontvangst van dit formulier te beslissen. Gaat het om (een bezwaar tegen) 
een definitieve berekening? En krijg ik binnen 2 weken geen reactie? Dan eis ik dat Belastingdienst/Toeslagen mij een dwangsom betaalt.

6a Naam

6b Burgerservicenummer

6c Telefoon overdag 
(optioneel)

Datum ondertekening 

Vul in als dd-mm-jjjj.

Handtekening 
Schrijf binnen het vak.

Soort toeslag

Soort toeslag

Soort toeslag

Soort toeslag

Beschikkingsnummer

Beschikkingsnummer

Beschikkingsnummer

Beschikkingsnummer

Datum van de beschikking
Vul in als dd-mm-jjjj.

Datum van de beschikking
Vul in als dd-mm-jjjj.

Datum van de beschikking
Vul in als dd-mm-jjjj.

Datum van de beschikking
Vul in als dd-mm-jjjj.

5 U vraagt om een reactie op uw verzoek om een beslissing over een toeslag te herzien

Vul in om welke toeslag het gaat. Vermeld ook het beschikkingsnummer en de datum van de beschikking van de toeslag die u wilt laten herzien.

 T

 T

 T

 T
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 Extra uitleg

Bij vraag 1

Beslistermijn aanvraag of wijziging
Wij moeten een beslissing nemen binnen 13 weken na de datum 
van uw aanvraag of wijziging.

Let op!
   Hebt u na 1 april toeslag aangevraagd of een wijziging 

doorgegeven? En was dat voor een toeslag die ging over 
het vorige jaar? U krijgt dan alleen een definitieve berekening. 
Ga in dat geval uit van de beslistermijn voor een definitieve 
berekening.

Beslistermijn definitieve berekening
Doet u of iemand anders in uw huishouden aangifte inkomsten-
belasting? Wij moeten binnen 6 maanden na de datum van de 
laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting uw toeslag(en) 
definitief hebben berekend. 

Hoeft niemand in uw huishouden aangifte inkomstenbelasting 
te doen? Dan moeten wij voor 31 december uw toeslag(en) over 
het vorige jaar definitief hebben berekend. 

Kijk voor meer informatie over de beslistermijn voor uw definitieve 
berekening op toeslagen.nl/definitieveberekening.

Beslistermijn bezwaar
Wij moeten een beslissing nemen binnen 12 weken na de datum van 
de beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Wacht u langer 
op onze beslissing? En hebben wij onze beslistermijn niet verlengd? 
Als wij niet binnen 2 weken na ontvangst van dit formulier reageren, 
kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Beslistermijn verzoek om een beslissing te herzien
Wij moeten een beslissing nemen binnen 8 weken na ontvangst 
van uw herzieningsverzoek.

Bij vraag 2d
Weet u niet zeker wanneer u de aanvraag of wijziging precies hebt 
gedaan? Dan kunt u dit meestal in Mijn toeslagen op toeslagen.nl 
terugzien. Op het tabblad ‘Statusoverzicht’ ziet u per aanvraag of 
wijziging wanneer u deze aan ons hebt doorgegeven.

Bij vraag 4

Soort toeslag 
Geef aan over welke toeslag het gaat:
–  zorgtoeslag
– kindgebonden budget
– huurtoeslag
– kinderopvangtoeslag

Beschikkingsnummer en datum
U kunt u uw beschikking vinden in Mijn toeslagen op toeslagen.nl. 
Kijk op het tabblad ‘Mijn beschikkingen’. Op de beschikking staat het 
beschikkingsnummer en de datum. 

Bij vraag 7

Geen dwangsom
Wij hoeven geen dwangsom te betalen als het gaat om een:

 – definitieve berekening over 2012 of eerder
 – beslissing op een bezwaar tegen een definitieve berekening 
over 2012 of eerder

 – beslissing op een aanvraag of wijziging
 – herzieningsverzoek

Kijk voor meer informatie over dwangsom op 
toeslagen.nl/dwangsom

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, 
bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur 
en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Of kijk op toeslagen.nl.
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https://toeslagen.nl/definitieveberekening
https://toeslagen.nl
https://toeslagen.nl
https://toeslagen.nl/dwangsom
https://toeslagen.nl
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