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Geachte heer, mevrouw,
Ik ontving uw brief d.d. 22-11-2018 op 29-11 mbt meer benodigde gegevens beslagvrije
voet. Overigens veel dank dat u de moeite hebt genomen om mij een herkansing te geven.
Ik heb die direct beantwoord op 29-11-2018 met een heleboel kopies van bankrekeningen
en andere stukken, zoals kopie credit cards afrekeningen.
Het betreft de invordering 4702 euro conform brief d.d. 31 oktober 2018 met kenmerk
784.30.410. Bij nader inzien blijken of lijken(?) daar echter fouten in te zitten.
Ik zou het dan ook op prijs stellen indien u de invordering zou willen stopzetten tot u de
kans hebt gehad om de volgende opmerkingen te controleren en mij die gegevens te
verstrekken! Per email gaat overigens veel sneller en goedkoper.
Ik volg de opsomming te veel zorgtoeslag van brief 31-10-18:
2011 - 0784.30.410.T164003 Hans openstaand 1753.00 + 165.00
Hierover is op mijn toeslagen niets meer terug te vinden en lijkt mij gezien hoog inkomen dat
onmogelijk, maar wellicht vrouw die zelfstandig in Nederland woonde? Maar dat zou ander
nummer moeten zijn. Graag kopie definitieve beschikking en vooral uitbetaalde bedrag!
2012 - niet genoemd maar wel beschikkingen! Dus in orde?
2013 - 0784.30.410.T360133 Hans openstaand 1049.00 + 0.00
Volgens beschikking 784.30.410.T.13.0.0013 van 28-12-12 1060 toeslag, maar op 8-1-16
definitief 0, dus terugbetalen 1060 + 64 = 1124. Dit is echter gebaseerd op een foutief
inkomen van 45.159 terwijl dat volgens belastingdienst 33.851 was. Wat is uitbetaald?
Volgens mij niets?
2014 - 0784.30.410.T400493 Hans openstaand 886.00 + 108.00
Daar zie ik twee definitieve beschikkingen voor mij en vrouw.
0784.30.410.T400493 Hans definitief toeslag 886.00 en terugbetalen 108.00

857.22.583.T.14.6.0373 Vrouw definitief toeslag 847.00 terugbetalen 107.00 + 2 rente
Als dat klopt zou er 108 + 109 terugbetaald moeten worden, wat vermoedelijk wel is
gebeurd, en is uw bedrag van 886.00 + 108 niet correct? Graag uw berekening in
overeenstemming brengen met definitieve beschikkingen!
2015 - 0784.30.410.T500133 Hans openstaand 648.00 + 93.00
Volgens mijn beschikkingen is op 27-12-14 beslist in beschikking 784.30.410.T.15.0.0013
dat ik recht had op 1791.00 per jaar over 2015. Maar al op 21-2-15 werd dat met
T.15.0.0133 0.00! Dus is dat nooit helemaal uitgekeerd? Hoeveel is echt uitbetaald? Hoe
komt u aan die openstaande bedragen? Ik zie daarover geen definitieve beschikking!
Vrouw officieel gescheiden op 29-6-15, had 857.22.583.T.15.0.0013 recht op 781.00
2016 - geen toeslagen
2017 - geen toeslagen
2018 - 0784.30.410.T.18.0.0013 toeslag 475.00 jaar. Niet uitbetaald!
Idem 0784.30.410.T.18.0.0013 toeslag gewijzigd naar 112.00 en niets uitbetaald nog.
Per post, NIET op beschikkingen te zien nog, T.8.00133 te veel ontvangen 363.00 wat
verschil is tussen twee eerdere. Dus moet nog per 20 december geregeld? Zou 112 moeten
ontvangen! Mag u vast inhouden!
2019 - Toeslag 224 per jaar datum beschikking 27-12-18.

Graag uw controle op juistheid en vooral uitbetaalde bedragen.
Ontzettend ingewikkeld, hoe komen jullie hier ooit nog uit?
Als ik inderdaad een schadevergoeding krijg van miljoenen kan ik alles natuurlijk direct
betalen. Dat zou uiterlijk mei 2019 bepaald moeten worden.

Bij voorbaat dank,
ing. Hans Smedema

