Rekenvoorbeelden Compensatieregeling
Voorbeeld (1):

Een ouder had € 12.000 kinderopvangtoeslag over 2014 aangevraagd en had tot aan het CAF
11 onderzoek maandelijkse voorschotten uitgekeerd gekregen.

Per 1 september 2014 werd de toeslag stopgezet en vervolgens werd de al uitbetaalde toeslag
van € 8.000 teruggevorderd. De toeslag over 2014 werd van € 12.000 naar nihil bijgesteld.

Ook werd over 2012 en 2013 de uitbetaalde toeslag van 2x € 12.000 teruggevorderd.

In totaal had de ouder te maken met terugvordering van € 24.000 + € 8.000 = € 32.000

De ouder is over alle jaren in bezwaar gegaan, maar deze zijn afgewezen. De ouder heeft niet
verder geprocedeerd.

De ouder heeft in totaal € 15.000 terugbetaald, maar € 17.000 staat nog open.
Er is bij deze ouder geen sprake van fraude of een evident geen recht op toeslag, daarom heeft hij
recht op compensatie.
De compensatie wordt als volgt berekend:

In totaal zijn correctiebesluiten genomen van 3x €12.000:

Er wordt € 500 voor elk half jaar gerekend vanaf de correctie
tot aan het volledige herstel (1-9-2014 tot 1-1-2020)
Dit is 5 jaar en 4 maanden en leidt tot € 500 x 11:

Er wordt 25% van de correctiebesluiten gerekend als materiële
schadevergoeding. Dit is 25% x € 36.000:

€ 36.000
€ 5.500
€ 9.000

Betaalde invorderingskosten en een forfaitaire proceskostenvergoeding worden individueel daarbij
gerekend, maar voor de eenvoud buiten beschouwing gelaten.




De totale vergoeding wordt berekend op:
De openstaande schuld gaat hiervan af:
Daardoor ontvangt de ouder:

€ 50.500
€ 17.000
€ 33.500

Voorbeeld (2):

Een ouder had € 12.000 kinderopvangtoeslag over 2014 aangevraagd en had tot aan het CAF
11 onderzoek maandelijkse voorschotten uitgekeerd gekregen.

Per 1 september 2014 werd de toeslag stopgezet en vervolgens werd de al uitbetaalde toeslag
van € 8.000 teruggevorderd. De toeslag over 2014 werd van € 12.000 naar nihil bijgesteld.

Ook werd over 2012 en 2013 de uitbetaalde toeslag van 2x € 12.000 teruggevorderd.

In totaal had de ouder te maken met terugvordering van € 24.000 + € 8.000 = € 32.000.

De ouder is over alle jaren in bezwaar en beroep geweest. Over 2012 is het beroep afgewezen,
en over 2013 en 2014 is het geheel toegekend op 1-1-2018.

De ouder heeft over zijn terugvordering over 2012 € 10.000 terugbetaald en € 2.000 staat nog
open. Over 2013 en 2014 is er geen openstaande schuld meer, de toeslag is immers weer
toegekend.
Bij deze ouder was in 2012 evident geen recht op toeslag, omdat het betreffende kind ouder dan 4
jaar was. In 2013 en 2014 was er kinderopvang voor het 2e kind dat jonger dan 4 jaar was. Over
het jaar 2012 ontvangt de ouder geen compensatie, de schuld van € 2.000 moet nog worden
voldaan.
De compensatie wordt als volgt berekend:

De voor compensatie in aanmerking komende correctiebesluiten
zijn 2x €12.000:
€ 24.000

Er wordt € 500 voor elk half jaar gerekend vanaf de correctie
tot aan het volledige herstel (1-9-2014 tot 1-1-2018)
Dit is 3 jaar en 4 maanden en leidt tot € 500 x 7:
€ 3.500

Er wordt 25% van de correctiebesluiten gerekend als materiële
schadevergoeding. Dit is 25% x € 24.000:
€ 6.000
Betaalde invorderingskosten en een forfaitaire proceskostenvergoeding worden individueel daarbij
gerekend, maar voor de eenvoud buiten beschouwing gelaten.

De totale vergoeding wordt berekend op:
€ 33.500

De openstaande schuld gaat hiervan af:
€ 2.000

Het reeds toegekende bedrag gaat hiervan af:
€ 24.000

Daardoor ontvangt de ouder:
€ 7.500
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