Commissie Werkelijke Schade
Verzoekformulier
Met dit formulier dient u een verzoek tot aanvullende
schadevergoeding in bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS).

Let op
U kunt uw verzoek pas indienen als uw zaak integraal beoordeeld is door de Belasting
dienst/Toeslagen. Dat betekent dat u een definitieve beschikking hebt gekregen.
Hebt u €30.000 ontvangen vanuit de Catshuisregeling?
En vindt u dat u meer schade hebt dan €30.000? Dan kunt u niet meteen naar de
Commissie Werkelijke Schade. Eerst gaat de herstelorganisatie van Toeslagen uw
situatie namelijk nog “integraal beoordelen”. Dat betekent dat heel precies wordt
uitgezocht op welk bedrag u recht hebt. Is dat bedrag hoger dan €30.000, dan krijgt
u dat ook. Vindt u daarna dat ook dat bedrag uw schade niet helemaal compenseert?
Dan pas kunt u een aanvraag bij de Commissie Werkelijke Schade indienen.

Vooraf
• Op dit formulier staan verschillende soorten schadeposten. Deze zijn onderverdeeld
in materiële en immateriële schade. Bij elke post is uitgelegd wat voor schade er
wordt bedoeld.
• Stuur kopieën van bewijsstukken mee. Houd de originele stukken zelf! Brieven,
documenten en nota’s die u al eerder naar de Belastingdienst hebt gestuurd, hoeft u
NIET opnieuw in te sturen!
• U kunt iemand machtigen om namens u met de commissie te spreken. Download
daarvoor het machtigingsformulier op werkelijkeschade.nl
• Voor meer informatie over de commissie kijkt u op werkelijkeschade.nl
Uw gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in
Naam
Straat
Postcode
Woonplaats
Telefoon
BSN
E-mailadres
Gemachtigde (Naam, kantooradres, telefoonnummer)
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I.

Immateriële schade
Toelichting
Immateriële schade is schade die u niet in geld uit kunt drukken. Toch is die schade wel
gevoelig voor een vergoeding in geld. Daarom hebt u van de Belastingdienst/Toeslagen
een bedrag ontvangen ter compensatie van deze immateriële schade. Indien naar uw
gevoel met die vergoedingen uw emotionele leed voldoende is gecompenseerd, dan kunt
u dit onderdeel van het formulier overslaan. Wanneer u die compensatie in uw situatie
niet voldoende vindt, dan kunt hier aangeven waarom dat zo is. Het gaat hier om de
mate van stress, huiselijke spanningen, aantasting van uw persoonlijke levenssfeer of
van uw integriteit. Bijvoorbeeld:
• ernstige emotionele/psychische klachten bij u en uw gezinsleden
• teleurstelling bij ouders en kinderen omdat de kinderen tekort werden gedaan door
de situatie
• verlies van levenslust waardoor u niet (goed) meer kon deelnemen aan het dagelijks
en maatschappelijk leven
Het beschrijven van deze situaties is lastig. Roep daarom zoveel mogelijk hulp in van
iemand die dat goed voor u kan doen.
Let op: probeer de verschillende problemen te ordenen en te vertellen. Wat speelde er
voor uzelf? Wat speelde er voor uw partner? Wat speelde er voor de kinderen?
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1.

Uw gezinssituatie in de loop der jaren

Toelichting
Het is voor de CWS belangrijk dat wij een algemeen beeld kunnen vormen van u en van
uw gezin in de loop van de jaren nadat de kinderopvangtoeslag werd teruggevorderd.
Vertel hier hoe het u in de loop van de jaren verging. Het gaat hier om uw verhaal.
Vertel hoe het ging met uw baan, en die van uw partner. Hoe ging het met de opvoeding
van de kinderen? En met hun emotionele ontwikkeling? Hoe werd de kinderopvang
geregeld? Werd u door andere mensen, familie of instanties geholpen? Was er sprake van
scheiding of uit elkaar gaan door de omstandigheden? Hoe is de situatie op dit moment
met u en uw gezin?
Licht hieronder uw verhaal toe.
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II. Materiële schade
Toelichting
Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Bijvoorbeeld rekeningen
die u moest betalen of inkomsten die u bent misgelopen. Als u meer materiële schade
heeft geleden dan u aan compensatie heeft gekregen, kunt u dit gedeelte van het
formulier invullen.
Bij elke schadepost geven we voorbeelden.
Let op: een verzoek om materiële schadevergoeding heeft alleen zin als het totaal aan
materiële schade hoger is dan het bedrag aan materiële schadevergoeding dat u al
in de compensatieregeling hebt gekregen (het bedrag van 25% over de teruggegeven
kinderopvangtoeslag vorderingen).
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1.

Vervangende opvangkosten
Bedrag €
Toelichting
Vermeld hier het bedrag van de extra opvangkosten die u heeft moeten uitgeven omdat
u geen kinderopvangtoeslag meer kreeg. Goed om te weten: voor het deel van de
opvangkosten dat u ook onder normale omstandigheden had moeten betalen, kunt u
geen schadevergoeding krijgen.
Omschrijf het type opvang, bijvoorbeeld kinderdagverblijf, een gastouder, familie of een
oppas. Voeg eventueel facturen of betalingsbewijzen toe.
Belang: Als u bewijsstukken per post wilt versturen, houd dan de originele stukken zelf,
en stuur ons een kopie!
Licht hieronder uw verhaal toe.
Vermeld ook het aantal bewijsstukken dat u meestuurt.
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2.

Reiskosten
Bedrag €
Toelichting
Mogelijk heeft u extra reiskosten gemaakt doordat uw kinderopvangtoeslag onterecht
is stopgezet. Bijvoorbeeld als u kinderen naar een familielid moest brengen om op te
passen. Of omdat u zelf naar een advocaat of rechtbank moest. Let op: de reiskosten die u
ook in een normale situatie zou hebben moeten maken, komen niet in aanmerking voor
de schadevergoeding.
Omschrijf de reiskosten zo duidelijk mogelijk. Als u eigen vervoer gebruikte, maakt u dan
een schatting van het aantal kilometers.
Licht hieronder uw verhaal toe.
Vermeld ook het aantal bewijsstukken dat u meestuurt.
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3.

Kosten van vrije dagen en dagen dat u niet kon werken
Bedrag €
Toelichting
Mogelijk heeft u vrije dagen moeten gebruiken of waren er verletdagen. Verletdagen zijn
dagen dat u niet kon werken omdat u zaken voor uw kinderopvangtoeslag moest
regelen. Bijvoorbeeld met een bezoek aan uw advocaat, een andere deskundige, de
Belastingdienst of voor een zitting bij een rechter. Geef dan hieronder het aantal
dagen aan.
Licht hieronder uw verhaal toe.
Vermeld ook het aantal bewijsstukken dat u meestuurt.
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4.

Inkomensschade
Bedrag €
Toelichting
Mogelijk daalde uw inkomen door de stopzetting van de kinderopvangtoeslag,
bijvoorbeeld als u tijdelijk minder kon werken of omdat uw studie vertraging opliep en u
daardoor pas later aan het werk kon.
Licht hieronder uw verhaal toe.
Vermeld ook het aantal bewijsstukken dat u meestuurt.

Commissie Werkelijke Schade – Verzoekformulier8
versie 5a - 2021

5.

Studiekosten wegens studievertraging
Bedrag €
Toelichting
Als u de kinderopvangtoeslag gebruikte om te kunnen studeren, heeft u door de
stopzetting van de toeslag mogelijk studievertraging opgelopen. Extra kosten voor uw
studie kunt u hier vermelden. Een voorbeeld is een extra periode collegegeld.
Licht hieronder uw verhaal toe.
Vermeld ook het aantal bewijsstukken dat u meestuurt.
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6.

Vermogensschade
Bedrag €
Toelichting
Vermogensschade is financiële schade die ontstaat als de waarde van uw bezittingen
daalt, in dit geval omdat u onterecht kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. Dat kan
bijvoorbeeld optreden als u een auto, bedrijf of een huis moest verkopen tegen een te
lage prijs. Maak de berekening en stuur, zo mogelijk, bewijsstukken mee.
(Kosten van dwanginvordering door de Belastingdienst worden separaat vergoed.
Die kosten kunt in dit formulier kwijt onder IV.)
Licht hieronder uw verhaal toe.
Vermeld ook het aantal bewijsstukken dat u meestuurt.
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7.

Financiële ondersteuning door gemeente, school of door een andere derde
Bedrag €
Toelichting
Het kan zijn dat u in verband met de problemen door de stopzetting van de
kinderopvangtoeslag ondersteuning hebt gekregen van uw gemeente, van de school van
uw kinderen of van een ander. Deze bedragen of verstrekkingen kunnen in mindering
komen op de schadevergoeding die de CWS berekent. Is dat het geval? Dan moet u
vermelden welk bedrag(en) of tegemoetkoming(en) u hebt ontvangen. Geef ook aan in
welk jaar of welke jaren u die ondersteuning hebt ontvangen.
Licht hieronder uw verhaal toe.
Vermeld ook het aantal bewijsstukken dat u meestuurt.
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8.

Andere extra kosten die het gevolg zijn geweest van de stopzetting van uw
kinderopvangtoeslag
Bedrag €
Toelichting
Het kan zijn dat u andere vormen van materiële schade hebt gehad die hiervoor niet zijn
genoemd. Die extra kosten kunt u bij dit onderdeel beschrijven. Stuur, als het mogelijk
is, bewijsstukken mee.
Licht hieronder uw verhaal toe.
Vermeld ook het aantal bewijsstukken dat u meestuurt.
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III. Vergoeding juridische bijstand
Bedrag €
Toelichting
Mogelijk heeft u al kosten gemaakt voor juridische bijstand, bijvoorbeeld omdat een
advocaat u advies heeft gegeven over de stopzetting van uw kinderopvangtoeslag.
Hier kunt u vermelden hoeveel kosten u tot nu toe heeft gemaakt. Voeg zoveel mogelijk
facturen of betalingsbewijzen toe.
Heeft u iemand gemachtigd om uw zaken te regelen, dan vraagt de commissie aan deze
gemachtigde welke bedragen u hem of haar nog schuldig bent.
Let op: kosten voor juridische bijstand die al in de beschikking zijn vergoed, vallen hier
niet onder.
Licht hieronder uw verhaal toe.
Vermeld ook het aantal bewijsstukken dat u meestuurt.
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IV. Kosten van dwanginvordering
Bedrag €
Toelichting
Schade ontstaan door gedwongen verkoop van bezittingen bij dwanginvordering door de
Belastingdienst wordt apart beoordeeld.
Indien dat bij u het geval is geweest, vermeld dan hier de kosten en de vermogensschade.
Voeg zo veel mogelijk bewijsstukken toe.
Licht hieronder uw verhaal toe.
Vermeld ook het aantal bewijsstukken dat u meestuurt.
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V. Slotvragen
Als u wilt, kunt u uw verzoek toelichten in een gesprek met de Commissie Werkelijke Schade.
U mag iemand meenemen, bijvoorbeeld een advocaat. Heeft u behoefte aan een gesprek?
Ja

Nee (u kunt hier nog op terugkomen)

Geef hieronder eventueel een toelichting wie u wilt meenemen naar het gesprek.

VI. Het laatste woord is aan u
Heeft u nog opmerkingen? Geef hieronder een toelichting.

Uw privacy (AVG)
Wanneer u een verzoek indient bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS), stelt de
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) haar dossier en alle overige relevante
informatie aan de CWS beschikbaar ten behoeve van de beoordeling van uw verzoek.
De UHT is hiertoe bevoegd op grond van artikel 49e lid 2 Awir. De CWS zal het dossier
van de UHT aanvullen met de resultaten uit haar eigen onderzoek. Zowel de UHT als
de CWS houden zich hierbij aan de AVG.

Ondertekening
Woonplaats
Datum

Handtekening
Een handtekening is niet nodig als u dit
formulier per e-mail verstuurt

Stuur dit formulier op naar:
Kinderopvangtoeslag CWS
Antwoordnummer 51259
3501 WB Utrecht (geen postzegel nodig)
Of mail naar contact@schadedoortoeslagen.nl
Commissie Werkelijke Schade – Verzoekformulier15
versie 5a - 2021

