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in Module UM 12 Ook het wijzigen

van dit bankrekeningnummer staat

hier beschreven

Hiervoor worden de systemen van de

Belastingdienst gebruikt

Rubriek wordt automatisch gevuldBIC

Tenaamstelling Hiervoor worden de systemen van de

Belastingdienst gebruikt

Rubriek wordt automatisch gevuld Indien

hier een rare tenaamstelling naar voren

komt dan kan dit handmatig aangepast

worden zie hiervoor Module UM 12

Adres postcode en

woonpiaats

Adresgegevens van de ouder VoorbeeldTVS

Hersteldossier PJ M Toeslagen

Toeslagenweg 1

5000 TL ToeslagenKlantbeeld UHT

BvR

Opmerkingen collega s Hier kan opmerkingen invullen

bestemd voor het controleteam

Compensatietool Vrij tekstveld

Na het volledig invullen van de compensatieberekening kies je voor Controleer Formulier Mocht er een pop up verschijnen met een foutmelding los deze

foutmelding van altijd op

Heb je het formulier gecontroleerd en er zijn geen foutmeldingen meer kies dan voor Laten Beoordelen Het formulier wordt nu aangeboden voor de 4

ogen controle

Let op Na het doorzetten van de berekening mag de vooraankondiging NIET opgemaakt en verzonden worden Er moet gewacht worden op terugkoppeling
over de berekening en dat deze aangeboden is bij de bank
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2 Wachten terugkoppeting betaiing

De compensatieberekening wordt altijd gecontroleerd aan de hand van een 4 ogen controle Het is mogelijkdat in deze controle onjuistheden naarvoren

komen Hierover ontvang je altijd terugkoppeling Zie bijiage 1 voor meer uitleg over de verschillende statussen in de Compensatietool

Goedgekeurd aanbieden voor betaiing
Wanneer de opgevoerde berekening is goedgekeurd wordt deze aangeboden voor uitbetaling Deze uitbetaling vind niet dagelijks plaats Eenmaal per week

op maandag wordt het exportbestand uit de compensatietool gedraaid Dit exportbestand wordt omgezet in een betaalbestand Het betaalbestand wordt

uiteindelijk aangeboden om de compensatie ook daadwerkelijk uitte betalen Binnen 2 werkdagen na het aanbieden van het betaalbestand wordt het

betaalbestand ook aangeboden aan de bank om de betalingen te verzorgen

3 Informeren ouder en opstellen vooraankondiging

Nadat je terugkoppeling hebt ontvangen dat de betaiing is aangeboden en of de berekening heeft in de compensatietool Goedgekeurd aangeboden voor

betaiing kan je de ouder gaan informeren over de compensatieberekening

1 Informeren ouder over de betaiing
2 Opstellen vooraankondiging

Adi Informeren ouder

Je neemt contact op met de ouder en of gemachtigde via het voorkeurskanaal om de ouder te informeren dat de betaiing van de compensatie uitbetaald

wordt Tussen het aanbieden van het betaalbestand aan de bank en het moment dat het bedrag bij de ouder op de rekening staat zit ongeveer 5

werkdagen Ouder moet er dus rekening mee houden dat het bedrag niet direct op de rekening staat maar enkele dagen later

Informeer de ouder dat deze de vooraankondiging gaat ontvangen met hierin de volledige berekening van compensatie Indien gewenst kan de ouder na

ontvangst van de berekening contact opnemen om deze nogmaals door te lopen

Ad2 Opstellen vooraankondiging

Nadat er contact is geweest met de ouder moet de vooraankondiging compensatie opgesteld en verzonden worden Het opstellen van de vooraankondiging
bestaat uit 2 delen
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1 Opstellen UHT VC Vooraankondiging compensatie via TVS

2 Opstellen berekening compensatie

Adi Opstellen UHT VC Vooraankondiging compensatie via TVS

• Maak in TVS de Work Around Wachtstap aan en claim deze nadat deze is aangemaakt
• Open de werkopdracht Work Around Wachtstap en kies voor Brieven

• Kies voor UHT VC Vooraankondiging compensatie
• Vul de gevraagde gegevens in in de brief

• Kies voor afhandeling Wachtstap aanmaken Maak een wachtstap aan van 6 weken gerekend vanaf de datum dagtekening vooraankondiging
• Sla de brief op in het hersteldossier

Ad2 Opstellen berekening compensatie

De tabel met hierin de berekening kan niet aangemaakt worden via TVS Deze moet daarom apart aangemaakt worden De berekening kan je vinden op

de Kennisbank onder B 8 B waarbij het gaat om het document met documentnaam Bijlage berekening compensatie vs 27112020

Na het invullen van de berekening sla je deze ook op in het hersteldossier van de ouder

Voor het verzenden van de brief en de berekening maak je gebruik van het Centraal Printen UHT
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Vasklaart de oudar dat zjj a^g« arki hebban 3n9asck thGei aaj

o AdWs «l Cvervdlcivrasg

l^^agde oarf9r of hg zg

anaeliji
bstrgffend aj aar

isgeansprakevai »idert osar rarht i rdaj metd

wi MarL piirk rfen

a VrsM da auda cf H Kjn b^l^KCQ‘v 4rl uev3r

V e is Qf ®«n opl Sid ng in burg erings tur

jf afgenoTian

g» sled is in hd bstrafF^dajaai
an vsrldaart dadardadat art hatgawal is

a opuang is

nnwalllkavldait

iWdagjaj — I ac ieVi afharteijt 1 hjn Bckies i

sjnngan daf an

ear var da beraorm^ser spate s

tgaarr

Aisja denkt dat ar

amdstdaouda in

aviden qaar lecW

ivj^r rgarr

aarrfar

Z Isa spate

rae idrUrg

lislLlali dT slilJa

op Contad daoadar BD Tnordt ruinihadag

alii wijze gertarp bS

DaL 11 aakl dal s arijnd iiimiL

■ “1
gedaai uitgaanda vai de i rrfsrmatis i n anzes stemencantacttawi

Irnlier tijdens d^eloets

aagd ta r^ordan bj

BMlacm nan resoanstalacan vervallar

jHda ouder 19 dus vt Mt encl Da verddering
ssi niaC gavrasgd v^ordan

klsring

inraijfal

iH

Als de oudar aanoeeft noot contact te nebben onenomer met 30 T dient oeiTsgd tewor

begiqpeljkbsrbj

nni^ tge rdaCej s^ eAe

Varvieb een en ancferop Aetm ruftirTrrj Aeren ffs dait vrder mettl n

•

Msn resDons ba^il Jctdeouder na herft ^resg^d 1

Tfel aoY inrlngi
«elew]zedan ookC ranteldTjnsdi comaaaar Bab
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i

Frajdel^

• Ar nc}^ ept\a m^Mrmiucr of dc aLdcr dcci jtmaalte van ccnCAl^ nnilcrEBak fra ZAF

ab ICAFIc ndaraaF Raadoleei hiafvaor h«t Ovaracht beoordealde CAFaal ai er af ttietk

neijepxdcoofvta
• Indisnl^ venTieid Invvy nTiuyKr of het iGAFOandefzoek vraartaj 1^ oudar betro d^en

vargalj^arF
itpdsr oorda veruo4isi3ff«n

• CO F ]«ndwzQ3kis b««^d«ald ad Twgalijkliaar mat CdF

CrA^Jnnrarmd
worden bschcutvd st t varMegadat aoiceal alva£iMar rg

dst e spraFte is van arne

Gavag oudar ontvsngt aarrpan

Irdiei hat anttej^oat allejaran aetieft diahet vetioeF omvat Jrja jefiaC

alixcacv aLrv iS

■ Indian hat aritaiatiak niet alia barakaningitjaran amvat ja dan vm da

Hp«rSa ‘aren vehferr

CUI ondat3c akisbaocrdasldate

At JaL jJai L ad LiliiidalOa

argali]libaar rret ILAF 1

CAF MiJaavakddL at

tvc d bcwrdcdd is r inicds g r d g«n

ino

be»rdaald jndiviJuelf irtsbtLtionajs

Sa vender naffi m Ai er^nder

beenrdecM cp vcrgcljldraa hcd

Als hec CAFlcndaizcalc rca riat la be« rdaeld

jamjra in

fteemeentatf ep inet de eejn^eidere n na tegaan erdefende Tcdtai ep

■n hseondsaM t p eroec saemneinsafutenak

f mocht hscCCAi^jcndarzoekrcg ni stop die l]st stssn dsn wordt serst be

oordeald oFda oederjndiviAaaJ i

Lat aci In dig bgaai

ded srsj3ateni to

vanJarn efO JTJ ijer»ndar

III Is 5araievai

oaJjidr ng

Gaoc bj helinvuiis

zo voliadig mcQelijlcai

tiab chri|virg tekomen

i be I jlijkLj l Ja laL iiiiLaliava layer

duiddgkbodd or

nde 1 beludarri giAjel

[Ai ^ h » Sfenlra nvvraag fa Inaanfw

dll ordended dan meteen sf ^
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J| fisje dar laeg i» hia

Aenleidir^ ■ ond«iD^ CAr tc hit
• ■

l « drdH

n cssa

heeft g«l»d

D ei is b«K ide«ld als va Bdiik»ar

vcorlszjr

graeosgewiize insd utionele vocfingenomenheid irr ^acg^val

■ijs ppen be

Well si ifoT ■ dsaan lading ha sjrea

nVBdy ddl wi ZduydTi l»LliiUM iii

cgcnsygtcrrenvanBCWTafin hct andcreodcdoma «‘r cj vdti 3

ho P K oocljzroeire

cihferMj T

s nhxmstie wad ver\ algens urtgeyrsagd
v ell ejsrer [alleoFi
Well sjaraVwriJde

b afckng
ee^

lari lsu

iiiel diided wuunJdii id di ydlddy«d d uyLeulvldey]
o Zaja ao valdaan aan ha gehccvcaaclc

infnrm o i rthro^5 rlo rr hrot didHo irrfnr

mstie eenzpn Wane onregelmstighed
Is hst verzoek cm Irrcfmalie lertiaald’ Schriftelrjic of taWorisch

tuld 3n apeci^ak nag ngdic

Is het cebrekdoor

Isar cuibcl geiseast met de cuder Zoja

• Aciie hardalirgen
betsrdeli sioWhsrds stop las da lnitieojpeolra 51 ng of zcKidaf taruowar

h^de l rachtT

Haeajn daarbi]

scopzetdno at pee nedet debriet

destjds

de stMzetarg is verstjjrd

3l5 reden»rverd ha besluit gemaiveerd’ zoja

ihta harda stop Condestaand p ita ium ll7 Zo

de hia orc

Is sprang can

strafrechtelijk ond erzoeWheeft er

ng paasgevandan bij de IdnaaapMar
an of bij dsPLfe

•deevT aagwo dtajiJghdoorhd bea

tsmgKhadcL

• Sasnfi vwbaal dgoarWaring vgi dg oajdgr dg irfgr rerti» dig BC T rggdg hggf gn dg ss

tnenheray an alls fatten en omstand ghedsn vrillenwe neaaan of deojder itesSIds sen earl ills

kare heef jehad
handsid Dat

ha rahn op K3T eannenaijk ta makan ai of a oorir^acmai s ge

dt bspaald de hand verschillade pritaia Cae ondal
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Hseft areen zachtaof ha d stop pi sstsoarsTclari

dastopeehnc bjsteJIing geb^eerd
ketainde

3uda dark

leidr^van bgv HOTH

mindar oowangurafi of

rftd ib b AAJ L ±dJi Jail

da HUU of op aen naldino

luja iilkjiilanlnddlbij JdiliJividjdl

^hCc hardcaap

• ]rden gean^prake s var aan s ht^hardascp heaft Toslaaan voonrc igahandaU

taandaciita ia Zt n S

Baeila iiKvraag

var rake beiekenincai

nainU r^rhriftian

infcTTBtiawas ao hat

systarnan TVS DUS B DOC J
dabaaarddaa Wdke t» iistuk Er hWt ds audar apgastjurd

cffiignad vaor dauitvraag
IS uilgwTBBgd dank bgv I fectLsen

orzasgeo

Tar irra v

dauitvraag
iKasA hie

rd opge rsegdi i de oeder b] ha harec v

itala aran

EnKjji

D Wannear

voidcanda duidafijk irraika rnfarmdie nog

vrahlt

1 de gesielce tarmrjr I de infer rret e

webs tekonkonngera^i I

Djr da dawi^auld an nhgudelgkbaoardaald df i

i enkel} ba rij stuk el efgenc

1 allaan w baas van h3 smbrs

beneden gserngeerd

ZentsU ica sndarzHk

dat de iLSt is asoth ■fsutaVtate Ikcrriraar fbav

aarsta bahandalaar gsan OLnap tarDrTko ringa

gerings tekordroTiing constateaide

Is ha da auder onnodig lasCig gamaskd bijv door origir^e stjld ^ agCei

faaieg es ajn oegestuurd ’

Isa o a de Ckda irrformstle opcenarrer in I

fcelerVlan rtker nngan

V»3t l BBt p ZOekiSBS

he^ cit gegaiefi edae to ha

id dr wmflorir adn artrd [ rnrds ingfid r it ■

» VrssQ K ks«m le ttecherrofd^oj^ieroi} de FSVlist s3eC Dsedrack coen

of veco voorziet je n iet hat r

varmaldine vsn rs oudar op de Ijst

bj
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|o •^mld aHeti^ceit ntiifia77K}ii J
JrrivnnoQrwk hjj^ ^ 4j

seitaJ metartJere irssntfes’ Weir de aider a± bet^stot ofja urt fet gosrreb ir et

do Older sstderessmo 2i Tdoni«do2srKbangltobt oermelde e a orbet moi IH rjnu

efin heC i^oden prM

d«3Ldar in dA jsai bszwsar c^boroaosgar «r of mnrdgra boEchiiddn

flsn heeftasnostel^endj

Ish s bsvaar Cfeitelii doer lemard andars dan d« ia dieda st»ha^ urca^oard

Weke informabe heeft de bsregarbehEndeiaar •

Zijr arm bsvraar rieurtegaachtapyntan rear verer geara ht d3ar demjdai ZjndoK
in de utspraakopbaz™

dev et ^aHopen Is er gahoerd Ha^ de ojder

op diarnogaiiic

dLkdeliJk

oshaezifndesaer ir as zien’Zp

h d gawsen’ He de ouder

daoudar

zei beslBt

baaliasng haaft g anc nan

n ^l chtsn iddaJvarmijnng}

Zoia hoa I eng

ganoTonJlE ds baslirtan rijn in svadag mat da aadai af autor Btitch vardaagdW

lenoc

HwiBQphet bswaar bells

o Kennelijk orgegrood
a Ongegrond
o G^rond
o Ni ontvanlceliik

vacHaarHO

aa ben rocedurevermeWen en de Litkomst hier

V aeteymerkirq
a Alsjs tM dacanclijsiabort gsl Mmsn dst dea dat moaallll ssbevolgs

noe^jetea ^efdesCPetTeiVairde

err H nardheid van hoc se aal on 1 o cs niocdoorce lopen
D aasalaraaL 0 na alamede Hat Oahandalka

vsng a ir

hiFraiK

r n rt

tersICCM cf TffLl

jdpuntvan Bcr~in I

]r 1 to™g [n n| ral \fi I m lHnont’™^Ifr
JilkWfcUpjntSaoale teherdiE Ter IrformadB

hal rbntraal fT ^ian rp

0 a dEBinelanoeheeft

naief^ceeU
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Is rret bet ek dng lot boer«

EUR l nM verlasgd

7oeJjdrtrnc

Deokbii
«n va l^irs vsn EUP L 5W istaagwast Otar is spraksvan tv « vso Khgtbofchi ldngsn

ajnvalssod waarbp de

Ixestfe r^t op Cr in tolani

dofMis e bssihil^rg in hot Lndor

Tehdcro tat helrelf de j

lag ngan EUR L SCO of mear bedrsagt Ocxean combi rietis van aan ver aagda v

lldang en sai varlaginc bl d« dafntiev® tuotenring dio saner ook EUR 1

ismogelijk

VB AetirvuJi muJierejifls ventemetH rr 7je oreerV erme d

o Art 49 Avilr bardhadseealing Isnia van loapasing op hat daabattaffande bg

ningq

u vemebeea rjJft 77iu fej anfls irdien samvijargen daarvoorzjn vwrfar

r CVSS

i WatwKdai

desbetrefferde

Jyeib JevuiipeiiseLieieyeliiy uiiibiL ei Leeris| i eletis van iiisULlJ v leie voui i lyeiiu iierilneiJ

natvc hml von cc ctjder

op ImHn

• Ga oakbij hot Irvollcn von dovragon hcrandoi olLorocra

I t op rtenaUhl ih

n verahderd Zod a dse raqeiina »oublicserd is vtorder da haders

aangepast

sfaikkan t^ v beteling ot n raspons tenwS de ouda vakaat conbcl ta tiaboen ge

VdTinoWo c o ophofrovLJda Tnvtior

oriuistheden t a v de grcndsJacen

tad er van da i

Zijn e

Onda duidelijke soivijzir^
in hat sys eaTi bjv hat aandag ISvastgaEtelda rto

iidi iduee iiitvsul
Gebrcltoon bor ijovt or oon giandolog a noon doidolila oonwijangh

Ga IP overde^ met de einder ep znek

op H07 BBrnemetijlc IS

bapalep oolScposhtbe~

tjsC rztet rvogetjte

keCrft jfy eairjpe peyj le Svii ixjA deve v agejr Vj

vroger Aiowvctr tt treontwoondon

dhu pvrager afernede

gelcti bevnjsstuldtan

Wegaar rulnharlig on mat oawijslst

tathaald tan Viordan ■png met darder zaals KOO ar

•ikifLe
ov o l og rnct do voldcchnocho lijn voorof
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Va vdk

batasld ds Si
val pTDpcrlioneel toaslsg vtorder toagekerd l

JsitifuiiiidLia Ji« Ct Ti wLt JdL^Jdi

amstaraJlohedan

o ai v Iser eer c onsistant parooti betalinjen aanvistg

iinrjliuk i^ul^ LMtddai

esge eiydaoi der bi l a indsr van be

ma Jki
s 7ie i n« ««uder «p « e raar TETTieren cm e b

■ beSaJiaw paji art w^eMt be drempel cm bstslrn^n

ft cm jner fPCLvjjsbst er ivert met njfe inaoe rffe w6 ecfiartesW ksn

r l ar neH bd«rrvfii gen Imt i

a e roeJten ung [zie ook i toJutel

C Sitllivordt dehontsk an ha rechtonKOT IC9 tEraceninos

dijk dat he trjdig a

Afhsn^ijk hcevael ds oudar al ablest hssftvan dstafugvcrdanng artvarff

Is 5T sprakevan een restarende terugwrclernfl

bjzonders omstandlghecten kemt ds ovd® dan n aarmekng\oor

lacirg van het raster enda badrsg Caa vrEsg 3 an 4i

Cecudar lajrrt ■kre «snbs alin§Breealing

I kl^ne bimela tekortki

b TV cortiatU f aarapg^f
o Ontbrekerds rf onjyisra h andtdteni rrgj

o Ontbrekend of cfTiList n

o Ofitbrekond of cnList

o onebrekend of cn Llscyuitanefi

bj

oodefofknd

o VeracHI

o OntbrakerdaVOG

o Contr tl

[Let opl Cszsir^ isr

chelijn

imtab^ bg tivg^ alti^ «

I nlillsiallng d da

izijr art
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gecor st^e^d far rrej g«tr ek and«rebe

isel wel recnt op kindarupvangtaadao^ Ust Ttil zegger ign de ^ondslsgar

dijk« Uj4 dL a LttLhiiUjddi

lip Urnii^mpisiitjtn^d^g jit j»i nljd ndr »p vdh jd a nij urddj7 I

adh ertsaW

Ce bapaian laayfr achy op

baa^smarmat daobdarop ae t ^etfsan naar »aLv p3tiifrfrep a t

iJ js 1

Jdl iJd VLtid dlJtl Addt^op djjl ijijja d

r wJJoar

jrid Hdidar y a d

araac^aaap t aor baasba Oaf aian oar Aipi fa briMa JfPan op iafcaa i fa af bii vrss^

C^rolg

Afharolijla var da bevirdinoen harbo en en hst 3ardesl van het beoardelingsteam

voTdt de terug ardeiirg valledig of vmt ean dee gemacigd det

baadreg dot da oudar larug moast

■ra p chtclijlIseras dcvan Froijilu lens haadclci

rlarda ddnbVanddr

defdaCa fdgnltbiiv

raa nf aawn ddnni ^a t agd i rlarra b

IdiHdrarliardtTdFrdrH diiilpViarnoriHiaadH [rlitv rw rll rl w ha hiaa w dHdi nrahaam gidTiida 1 ]
fi3^ Nl zil verldaard tahebt«n m^ewerl^aan het frajtLiIsjze herdelen var de derde

irfetengwirefenng fr a ^ bfartwienjtae si maDfl rfl

irvlocd

at an igwnrrlannri

Is ersp elsvan dergel jiae bijzorda e grnstBrdlgheden en heoje de indrLkca da neda

ngegeralgen van hat bedrag dat de oua^ moest tarugbdaler anevenredig herd z jn

Hiarordof kunnen a ua iaa vallon dievorde n argons doar z jn afgedakt Mocbt j

□n staidigheden tegenkomenba^ eaA tfrt va pa i tamati e veJrtecftrriscfia f pi

uing fna p frrcjho’CjiJ

naglEiiLra
a 0 G5i

emstlga naltdlghahl warden verweten

n JlGIr

mjettonino ei on t in aanrrsikna voor een cersoonli l 6 bdalnasreaelinQ

n spralee E van een onterechte 0 Q3 l vrefititEcle Is art 151 Owir OQ3 tega ni»tomrng
Wei biedt TaesI

Hd beoerdollngsteam part de n sdipestapper

DficBt of grovaechuld Can label

het des betrefFniS’

a vaor via betreft do I 0 S5 ands ard era harstel regel in ger geldt he volgende

Volsant hstir ar1 4Sclid2 iwr boosaUawordt ooklrgavalvanaon tnta «ht»OGStv difit ti«

fet desbetreffemdede ouder ti»get«rd ind«i

vbg
fnnir Esn samenloop van corapensabe wegens Insttijt onele vonrlnoaTomenhad
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iterhalv na mffilii^ Oasramt

Vooi vtat bsffaft I

dit mo n^Tt

ab de ouder m geljl racht teef oo

scaling

dahaniheidsrsadina as art 4S Aviran O CS pard da

dahard

cres Mki

dasa rren la op tusser

ay aliny IP flat lafiLa J s jadjalir y dal dta tvaUaiJka i aydiriy

daverar darda

dgfvrjga aiorct eangapaat

aJij tis Totdal dmwataaiijaigine ir wa W ig troodt

Imp kwr aig seVgrft«d wV da sBdoat i»Ta rfaor an y iTwtf der

xpau brrTtiitrgr

Ja Cabfii

Sffiaqa iEr2Lrnsis

baocfdeling cr da ouder akenirggaran taaarop hat vs zoak batrakking haatt op an g

morrenteei crtareths 0 6S kwaKfipaBe heaft jehsd ia op dh rrorrent bslepd bij UHV M da

da dasbatraWsHdagagaoensbij hat □CqporaganJ

a bVaap oodganaa drjjo poooo
hat va zoat vsn deoudgr balreldano daaft strake van

• VanTieid tat antwordop hot notrhbrr

■rdadaroko a do bargs

O SS kw^rcaflat

Gadair p rj Jli aiijoin latj t fcjroiitafcnaii « dt unl l dvoilopvu oetot

1

batrekkingtct da berakaning

tdli lialaLalaal da 2 liauilJat} d afgaapipkall Jal Jaaa Juol

hct boocrdclingsteam nccft bcoordccid ci jo voar well

♦ Vod debaratenina van de comdensEtie aebruken vx RTV gfriel Rctuuste Tilcelllke Vooraenma

ds rekanhiLlptool voor da comparaatialoafeonirg Zie hiet B

i4 af hot rosuitaat oan ds ttsrsksnlng

daig ka racht op

tpespreel da i rra deD«dco o g o j i de 6«fe eni o 3ctor J cg i onJen iredioogd

‘latdj ffj fa e arx

hoger aj n tiala warschct

Da be akeoi tg

da baiakaning
hiaa hrars

• Gspry k ds opCe tvps haidhatd

da CalshLisraaelrig geirTdarrantaa d an rosg

hsrslo doaosr

I hardhad hat ataaal iaid^iaki

dsbsrek ilna Idastvordt

Js ^j shei^mg

imban isrrtstisvsr

‘tacd»ff te

Sedrag van de Te ugitordaring
■

lijka Ljetaliiigsi ^ding ia Luia^pdoaiu £rsoiili aLliLaCVIS kar ila aUa gaai pa

a n rrcranh

hia bwanl

rlmrllHT RRT {o» I
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4

He^d oud C f2j|n s^Jp^rtneO al

Cat£hufereg9lHg 7Zoja

VejTTi«Jd op hot

hat ladar uitbSalin ragoling v ndt gaan

eadei stadlLin hebben ontvanaan noth nsC ds bslina

inp n

750 EJR rond Mast 2020

IzenCCvWi
« Indian het beDordelingsteem tot de tend

de herste |iericje geen racH hsrft op

tcmpensatia volgaas da comoensatiaagelirg omdst er g^r spake is

errstige orregelmat gbejdjp

ildJiiLl Vd I hdiJldid Vdii hidtsLdsdlrdri ur

ode gear r« it heeft cp ten cVGS tcgtnertlecming
rH n iv ddt hdtvr do nrmdr h

niKhs lilr altild weraetegd Ban da Corrmissia van Wizen

• He dossiee reordt ook ssn de CVWtooigelegd ind an hat beoofd

lecbt haeft

•op corrpensatia Violgens

Hierop geldt ec iter een belargrrjke uitzordefirgi he dossier moat bp zo’n jitkomsl nial

I Worden octgelegd ndien de ouder b] de aenmeldirg c f in het gesprek

b«ro«p gedeen op de herdha dsregelirg
HKhtdeai ier djeeirplKBtbenrwhe^epsadapn op Je harJhetJerogeiip^ winM JptJip

op hecipoi ffo mutior

lre 6tjtlanae

ngenomenhsd ofsprake le

iip diiSdUd I

ig ™t de Vdb

I tot deccnclLsfe kni t

dstdeiOLdar h

• He beoo de I ngsteem nee rt net advias van de CVW aarslJterd

DU pr«sis difal afgsrond alsll] hat

in detinalebeslLihnprming

van hat beowdBlirgstaanntafug ki ^

■ Naatt hi veraoek hj JH heeft

legka scl ademte di

ar H he geeprdk rmd

koinen dlaa oc dLlden dag da cajda Zda familla mageliik mearsahaide heeft aaleden an dat d^

werkel ke^ sc hade miogel jk r

trijzondoro orrstandjgh odon

oude dtijd da m«eli|tbi»c in

onJorooJl^Lr Aetj^l4 T7iLrW

dae handlaiding an ha daartxj hcirende nvjlbaaard hadban wo ans begatc ta Ib procas

elfTtep
hennrd dHg

itomiensatiac a aaitaaancBkomrilaenvan ha lecht ■

beroep vatbare tEscbikkrg Moebt de oodei eenszjr ir a de
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be chiklong Ion vf zq basi^aar aant€

W i hi^ volladighsdsfiak

rp ocadurakoTTt dan ockdaBAC

hat g«val 4T tnd
hr iiil EdijUa iriijTa vrnrrlan gaavalaard in rlaragi ill ara valr arhnifirha Ijn

tschn^h advi^rl vaco val^hnisch caordlnata l

agementl jr I mZr ml

dfl bahandsling vd dachniacha vragan apltoman
•irta vain

svantLeel lavaco land^lh val4ech

aijn

B«lo dgintatarr

• In Deal 6 vanhel irroulformulia vern elct d beoordslaar hst tesu ttaat van zqn beoardeling

hij zij joy

III d^Laan likldMa La iaLalsO

hdkane

iJ^raudat
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Beoordding rkakrz b«H r letiii9st am

var^ook B farmaJa

Compenstisregel in o

Ha dhed van hat staisai

Vaodegjen dosiar

gat

Pe3 ar in net e« sts gedeete vanhet irvulFarmu ier vergaarde irfen ratie en aan de hang vari cit

b rdelingstadarvsir t da bea vdalaar ajn cordeal Naar aanlalding van de l^t^^dL•ctla van drt d«urrent

da bahandaling

apmerkngsn gaplasdsc »k na da imsdjct panada si dat hat caval ajp vmt

daartcpa aanleiding geven zbI dt diCLment jiOfden

iPZa erlwerW vans^ twee dMuironten de terdleit

Cehandl aiding da it ab uitleg van devtetBerjke regdingen arrnrartga Harstelaperat a Mnds

De handleidng steal an dieni als naslagvrark
hat VDagare intormat

OPlepfe mLlie n ha invjl ormjla vicedt ha verbal van de oiider vameld abrreda da be-

er met betiekddng tct de div

hetirvulformdi

garirgskadar

ndndlngen d e wettel ijke

De PiB a eiifehojdt ha cotcbcc ma de OLdas en probeai saiiai ma her devaor dehaaeirege

lingen reJeveniefar omatandighaden den Ock sted hij hat tiafsiel dossier

deratgld^K^ Nadat d« DZErgr hd doss or hoaht gvo gad

op bassvan da verzairielde nforrrElie een oorded te vhrt ifetaakvan dabeoorddaa

3 Wan de PZB ep criT«ngje i iedepezaak

i ivul tormulier{en] I de ojder

batroUdng haaFt

Ha plflilale hasteldosaa ma allevoof de Seopfdelino relararte daymaitai vfnd jeepdeQ schijI

Check loij de dcssaoverdracht of alle baiedigce docLmenten aanwazijzjn MaJd orttjretEtioa cocu

pi depodpo

de BZB ervastc tedefe enen omstandigheden
de PZErervastgestaide Feiten en arretandigheden or

te tojnnen gevan gee^ de zaakdan t erjg

vragerVontbre a dairformaie diarodig zjryiE voor de oeocr deling

Varrdd ha resulSetvan la beoordellnq in deal 6 van ha invLUernnullg

Ga bj de tieocrdeling uit van de

NBi in ha geval de

rbijdec
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unaar«e p Beoord irj

gegi recht nggft

I a t 49b Awir r^ m Cjii pji

Ahslwl [di 1 4»Ami Hdi J

op sen vandabovorst

•de beaihrWdng i ideouder

trrcstegirisei
Ver nddn hsUetstvek

hd oardccl

de FeiMjkesitLetid

iHd ^rhrif dlijkd

[ lt komt dan In da baachidora bslidarlaf ondar kio iJtleo da harbaoo dalma Zs

urtendelljk afgc
arten kennists

a ing ropalhgan

a es d^ rac

In varband rret de I enisle ln bima«e opoeno

opvert ngePf reJfgieuz£ of levensbeschouwelijke

dli dalitaUAdli dlddiiy LolUd

I en AOta magcsaibj i n fiat fcrmL liar

fetrnschiaa^kD rsJ polit

v«a Luigi I ydi t lU lidiiiedLLli4 veil esii vdkLvinJ

i lcijol giaordhcd von do oudor HjlOTi

merdgaval bjijv iwxden UDfelaen nd de opmarldi o drf decudar terrp msitvsielaeanft psych sc fie

Draag nadd ja esncudeel hett oegeran an inden van toaoasirg daCnVlf heaterjgfldcciqpad

hsc teraald

opmaken

zal he fornaltsa an da ncdice te a enngan

I de uabetnling m gang zeU

• V all a barakenrggaar |aren

Veicek ngediardvdd I jan 2024

bijawT

dare teflamcatkcminfl vol daan

dabehancding Dium indianin varzoelo

Eirderacullarabehandalirgalernilr

Zaja h^aftvorlorging plcatng^ ondon Datumi

Veleigiiy bel
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Instituticnele v

• rteBaljl agrondsIsg 49b A lVIP

va gdijtr

Loi s CAF 4dk«i bii 4^fli4Jliy [dilL S l dfl 4 2 B^uiL

c^f

• Is er serais van I

bj
2 1 Badjit C F

dlaab niet vergelGkbaar rr» CAPllzJn beoerdeedi

«M a «J Mil iviEmsaii

ter bet^eSaiea wrfe«en ssji Ci lV li

geai spra ce bvan sen CARzs^andar gioapsgaaiis

Zacbtc haidcacp

regdiTEtighaidi

aanleiding van bjv H3THOP een jaar utviaag hd einde

meld ng i

biager intarr^

bjdairdividi^lestiiatevan dsoud® wd sbeocrdeeld dansar g^ri

da staczaaina^bistelllng aebesaerd

toezcht

deKOO ef

7nj re ep l l Tie rv tfnr n BTHl’

Evldern geen recht e BeperldtcF 4gevallar
L geen knderenj

{2} gssn kndarsnjong
d geen C ruiurei] ogwang genot^

4 nis[C rd Jienj ganarki ct gear dodg oaper

jaar rdajsar j

Ncarraspanse

able

laagd amp^ig
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bachll^no Cdw dePZB a i 2 3 9113 2van Kd Beslut

• WaidjkH m^iibUy
19»Vwr jltr 19 hTAwi

Awri

Terugvord«ins van Ijr to aa J ten minnleC 1 500v3nr h« desbe

71 art 4R

d Mrjgvorccrhg cn vrn dcvds ndc wki

He bxten uonr Undannp

jetaliro

VKaimct r Indl r icd r

I Hd nM KeBnlen

vang ontlirek«fi l« b«ii n»bikk«n

porae an de oude

«r

isniiCltmBxfl

hnet tat

gevidgan vaar het rechC ap t eslagan tsfajp geen

laalddijks varzonken teroijl cecudar vrel lot harstd

vas srL sb lid ib up Avdr

9] Treudedoor een derd« zcrdef rT7 da» d «n

kartiaidvan da audarCart 9b lid laUPAwO

O b v tMlintlng acklD frsyde dCM ean dardaop

2 lijka

gat

b l

nemelijkiadirtde tcedag oebeel cifgadeeltalrik
van de Mjdet kcml

—ilellen gunSe

vartetug ordenno oreverxecig herdziin
■ Ir’ivrO^ii i Ju

da kndcrc^anginstidling

IdaL Jb kiildd

hccft t| dig gtmtid

nia titdasCepenvp dat deter

angtcesJagierjg bj
Let opi Z^frm« iro deji aj^stmd tcI de Bsktec iuijedie d i

met B T

bijlage I

0
Sijbge maqirg

In leder geval seen tegenwed aning alspoatbref sprakeisvan
• Kvrader trouw at 3b id 2a UR Awir

vcigens uoarschot vierlBlijke uren art 9b lid 2b UR Aw r

B werkeljke urer art

AwirJ

♦ Fnancldle prablemer hi cerugbaaing Zfhzalf o b v «ichtrrg

ayeirig

tnjdc ttnjgiw fngac dcn iwj jJs amjtnitJrfA^r A iaj tetjlr tic

Farmalisarng via teschikWrg door dsKZB er zia art 49 lid 1 Awirji da oorspronkaigkabsEchiliaii

gen vEStsell ng rf ta ugvarda ingg worder daarblj ae
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13 {J tjb

• W«Hdgke gro^lcgs I he bed rag 1 da tarugvarcsing

onberedile kwa ttalis alsopzet of gro»s schLid GSJ var ds ouda

d dl5n5 To slag[Brtier

cWing tart 40c lid SArtir]

•

XT
■ Atsprakeis

Qelirgtani

hwaltcaie van ceoudai ofd

• Lidaibij un llijWl J«i

ipersoonlijce
1 var dste ugvordeiing Vi chis CrtSS

wayiaHidis dci d

adalipk ia dia

lv r fwaging
■ In de regal is hat vcildc^da dat In da svsrarranvaar hat dastiatrafFsnda

hend Dat ahectt UhTT BtL

lamsnd Isn ackrscht hssban »p

schLldter

di i

uicalljv rak^ing
art

ng als B T

ischuld agalmg

cyQB tegancetto nrg da terjgvorderng bj loapa^ng

art 4BC hd3 Av ir

• Lilt cp Ziecahiant

II rie V u distil n dsPZB a

a t 4S Hd7 Avr

OPdaCyCS tiyalficate

rring isduseer gegasn a bv wat Nerovsr in hst InvJlwmuliar ia oboanorrier

JHT BE ] v el eer VQS tagarrtaeilo

♦ Farmallsa na via teschil ana tdoor PZB er ii art 49c id 5 ft«ir

rt vsltannach

an optoamenr rriiaetan daza indian r »daBke

iieilliii iiiC iiiO psidllsl

Ir aava van shvrangvancd isrdhaid£taca roatl rTina ate m«atnerden aaastalaard

dhaidsrage me spratre egaldt
eTTsanJigieiien C e laaidoer da naaeliga gevolgar

navenrsdg hard zj n Da dasbetieffsnde dcssiars aJt]d afsrerrrran bln nan da vaW hniacha Ign

da asde
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Wi zer CVV J
• Jebjsillc decon ljsie oetorrsTdat cecuder ndan s asn verzoal oncompefE at a neisvaar g«en

r«ht heeftop cariiiMnsatle volgerE de ccrnpensatefegplino n^r wal opeei h^rdnadstpsemcia

t of Jc bolt vacrncmcfTshct vcrzBik van da aodcr af tawiizen D w z Jc bcrt van mailing dat

rarhl harf

cjmjersslie lornit

ars ige onregelrrHtigheid }

indavoljerdegevsil ler jelegd

ihad Of scrake is rarsvan InaitLtianete •rgorii

teselj

Bakgi

• Jjiaife meitrot^n gerro^mfe gavaiten mtec de ivtrgi

ViSJz^a CVW^ deg daejfve het

• 2 dia fle vac0 iklttKfd is ibgtde va» natiiarateJrfftaaar en fiet utwger tvTieit tedut w » zioii raist

iTMOv^rmfl i v»r ssn de CvV dboj eene Tisd

ang aayd ivanfen ‘vorgelagd

je freovndedj g

van dt CVV

fc aaam ran de cuder

de eoor difrrg

fieC jjigeviii de beoondeijig^ader aisTiede

uW vv Jiei wi ive vldia rj AifJ^i

• CeittviAiaar siziu Jrel JvsMv duairwii «Jj jrea CvlV

kair ves i

iivU Jtal SyiUlr hri UMo ^i

r ifd bwxi vjr dv OvVVirBvr ar uggbAcvfZs A
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Handle ding invulformulier herstel toeslagen

TMlichinng en nstructie

Vaorvrsoer alg errer a g 20 ejens hSverNaal’

veizoek en formele asos ten

•sFxate

deouder

Vazod 8 farmals

Deel 2

istitulionele Moerin^etiofnenhed
hardheidran hel stelsel efi O CS

Ernstigs cmragelmstighedan
Evident geen recht

CA zsakat ends g oej£{ewij£ CCTiht {pre oticteraoefcj

2 aredeultvraae

Geer nadere 1

MinsteiJ aefirosts crreaarTztiahad

Zero to efance orderzoek

Ha dhad I het steisal

RedenvQor de e Lgvorcering

I Nietbetak

bar WeineforrreletekortkDrning

FidudeJua

Ardercbilsn amstandighcdcfi

Deal 4

Liiei I luetkjM ir ^

■ Bcrclfan ng coprpbnstia 1

HijanrvnanhautH

2 Serekennqgignxisnstlenaaraanladiravar harddad

OdC5S tegerrc»eCkc»rmg
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Welkebjedrggen zijn r^dsuitge

OW

schadevsfgsecmc
3 Bsa«aarKhnftanadves om™ »i BAC

4 fstsoimlna mat de vak^ecimscha lijn
5 CVerdrschl aar het beoordalir^team

Deal S rssultaEPvan ds decpr^maj mctiverlng

Veraia Toallchtii

specitisk

ordeling necoa laformadevergace lng in ha tede van anttere cndarv apen

Ic dirg van dc intradurtic

en vivrda vraaai asstelden ccmakncen aedaatsL Oakia de ntrpdiKlispe

^al zjn

aanleiding g^anr

vta hsal veil iJia vuJe

• DaBrnaa^ la a«n ptona«J baLatv4 ioagai Dacd vraann da PZO af

vjrrtgn Lflnbaa l an bijv indon hij^aij bij
irfcr raie raada ear eaista indryk heelt

van verschillande herstel e^irgen dai l an nj zj dit m dit tekstvak mee

hat becorctelingstmm]

van toepaesino aijnde raikkalijkef kan vrordsr aang

gel k

a inhsudelllke aEnpassngan naA de caishuisragelirg

vuldocumant

crmjliar irrtagrala baaardal ng

Nadat jevoor een bepadce ouder de persocnlij e aaEkbehaidelaar bent geviorden s de eenSe stap drt

gelljl kieid bastaat hea^ plaatsgevonden
in danpcnlac reeds sin de orde is os ieast vjat hie

niste warden herhaald rvaa gebrLikv

bjvoo beeldvia sen audei stasgesprek Wool

aider als aaidachtpuntei is apgenamen no eft

pprckmrt dc ouder

In het ccntsct

sidler dia sen op de behanddmg van hel verzcek De antnaorder van de ouder

vervolgens het vertre por voor het verder

alsrrede het corresoond enderr vui ^u ren en he semenstdler

baekert ookdat alsdeantwoorden van de tudar daartee aanlaiding gevan

i i de^atei i leri ImjaTL Lis vrud

net behiandd

hetverhaal

def detherblj

Jezlrvg

hat tiersteaosser

I iyeeakisi i

deaeiierid
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dggghaidleldna en een mvu fafrriiier

^ tt«lijkere9 etn9«n on tra it d« Uitvoetirc

darajs on^oDlog Zi] bcv d wr ondcrdcd i aorwaordc of stb endarv cro con todiclring alomcdc

i erl«n vsnsf ru met mee d«y

dinj d O It els uH le9

farnen Be handi ircstaat raaet en dern naslaowal voor het

c nulisf komt in de plaets
hec invLifo mjlis wo dr het vepha al

cplegfo

alsmsdejylllslM
met tetreWorg tot de diverse vragen sutj ordervierpen van deviettelijke regelingen

dus da jLllis tM de behandeling van da vaizael an van da cudera beida djct

^hei invulto muli« }
Sorter ta makan bevat daze namelijkal aan da hooldvraegr par endardaaleub endar’ia c an

tet ardere de toelichtno dSBlIvraoen

5a oTree artwocrd etcOsiea onde hetzelfcte pjrt m de hardeidmc Beide dccLmemen heoben

i^zelfdevelgordenu

In begins® most nog

berekenirgqear

LiUecvan Ingev^

betrrft cevolgorde loop als aerate de dden A t n Dvm de hand elding en het irtvuformulier

e tompi

je voor de Individjele zaaktoevoegt invult en leder k jigedat
en de OvtV netten

Markeer m net mvulformulier al

jeze g^ Ter info de beoocdel zj als prett g

p het varzoekvan depuder berrelddrg heet

in isder g vsl onderdej G CompensBaeregeling van de hendledirg
baantweord aamen mat da wjcer da daarin opgana ian vragan Volg bij hal ttataan daniarondar

aengegevan stsppen en maak pat de^ volledig
beantwccrden laeC

of indien er sprats is van eenaoi pete

Begin mat het

detj nvjlfcrmjSer door

1^ Als lebij aen beoealde vraac vastlocpt of

neem dan contact op metje vta

meld a u b ook vindpla^s eii|
ale ookstap 12 J Can kan

informae terugvlnder

op«
verhi

ppisnpmen ncridan rraarjit ras rofetnecl^ cclitleks otnattlngen rellgisiiae of leversbe

rle privsry en tVf mag

i tet

hdcf

refcking

gezondheidcf seisjele geeardhadvan de ouda bliihen

Na het dootlcpen van onderdee G CPrrpanatlereiielino tajn je tM de vpjgende jitl »maen loiTien

a B Zjn aarrvijzingandat deoudar voo hst tetreffendajaar imgeliiksedi t hBsfl op compensat ia

15 ]
aeen tedit op tcmpensatie tol^s detom

1 hat stelsel en I U lid voordanje hM her3t

I CV3S Draag het

W Cecydsr heshivnnr het bstreffendaiaar rwigelijk

leregding da dan door

iJsaid uveiJisdgl

vdg m dit oeval
het beoordelingst

icellliLlsLeui

1070369 00024
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Aije hrt hsie Uaderhebt dcorlDpen VmCO

hierhaal da VDorgenoemdastaJCier 4

I atSS ziehiarb ^

ha irwdformuls

iJai ijJ«i ld iekl jiiL hw L

iPT^ ul srmulicr duidclijl^ wardt vcrprcid wcllfc

find a

in dc tdat aldan

dighfiirlan harpUbng l iahhan rp walLrjaa Lrpin rip infrirrnplip

vulForiTulfer 7 wd n ameld IDaikbijv

Icrdaopvangcfgenisatie KOO

oa ioJs ab san arsn norden bescnai

eandltLBtie wssrn a sprska i vsr dpvang t D dspl

geslaan pancda biatraf

famjlla nordai vermeld

IS bgvaaas^ld sis b

taste heraaoeriode rrogelii k versch Hade regteinga op vasciillade terteseninggera van toe

ui Vsigwilii JaL LPavdl nid ii

vp lld } rcr daforpTuh cr bptroldarg hccft

gehtee

kjii J B uilai bbi

adcrdocl C 3 ■ Iformulicr t vormcl

wStdijks regelinga je»at ha nieuvre InvuHo njIia In adercdaDa E odo rL| rte on

sdsdsvoor ds 4Sf«l illadshsraslrsg®lrcarasoarTts

±ting \an dsk2ir gs aa’

13 Naaa

hikMroenot brieva

tldshli te vamelda

completer ondcrdecl E ha betc

aslrsgellrdten reld\ a it

rtiacgding t m I O CS het

iBPerh Irl i nga nfpMirBirrpel upllrp gpbp irtaii

gajenst kur jetes
12 Vaeg hsyds irgevulds invuHormjl artaj

I mogeijics ■

rvan dsQudar ziaaao

L3

pp ha verzoeldha

treffende berekerlnggsar betrskdng hebbande aykkan die aar Chaltteooidalrg nacig ajn vd

ragaspp in ha digtal a heraddossier

India ^jensl l un e het de irgwulde invjlfcrmjlia a oc4c net je pcdccr vta tespreka pjv ds

op begnjpel jkhe d

corrolsKS ssk Dan Ian ds podci^Ua het de fcrmjliafa i

edit is ahta nia vaplcho
zorgBuldig i

link nssr devindpi

asr rrargln^e

hetdqllale herstdb soo ds I ncstssm dst ■

U^hijf

bBI BkBIlilLbji
hzbbcndc

zsgga

dB UudBI O IISdL Jb BP ha d^bai BTBIldBj
dc hcr^bcccrccling benodigde au dcoV documerter

baiBl hJiy
r c

b3handpJU d ir C^ictoJIa h KlddpCEi 3r

♦ teWde ingevylceirrvulfomijIierCffnJ

Algemasiva inkpn ersatharl t^ijkersgairgan

B®vssrsdnriftsnadviascoirirniass

Cofficieel 0«rv

CAF}zaka la |ha^ d1ad^ hAt^sbesnEtalssi

Cofflcieel Dsrrmssie van onafnarkelljke desbajncioai QIF varoallJkbBre ts

ken tpaslaga a beoo dtemg Q CS rtandfunl

werkelilkeschade

Jofflciccli Coi irrissicAanvullsrdcScnadarsfgpecrng Waladijlsc Schsde
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CKElg Een doelgroeper Is a a i

InburgeringscL
L onderded d t m

I cuder dis esn r lntagrstietiqiect naarvi^li

• voIgt
■

r Ha kiord ol

hat hersts

wij

operatie Cdat vdl saggsh mat bsreytng tct da batM rdaling

Jarsnwaaiop hat vsrzp«kvan da pjcar batrakkna teaft

ouder ncNCig hetdren

KindcrcpvBngorc I gasteudarbijr

ki n dar COvar^oasi a j

OcBct^grova schuld

I da CAF zaak o ander qiaeosqaaiis toaz]

zaalsdat luiddatsn tijds van csstopzettlne van da kOT

fpra codaraoaH

Ofwal Robjuste Tijdalijke Vagnanirg s hat barekaningstoo

pensatlaboral sn ng

da

TjilaLaiAichiial VLfjiija’ilrig da JaFi aaLad

Warlcoodrachl in TVS

Zachtc Ecn aarffcstap i ccn bjtcnv octdjlcc stafHCIting van K3T gcdjrcrdc hi

hsrHaatnp

bewnaSul sn hat ac rt »«»rdt daarbn raa baraden biiflstdd naei habe

keeid XBardcordecudarin d at aar vardar gasnvoDr

schstbadragan i

nihibtcllirg cfvcriaging
hatjaaO

vooTschct jaarbl hat racht co KJTviofn bti oestdd naa~ 0 Uli aonder

afgaande Individj ale teoordalln j van twiljastukker Da hardestop had als

gavolg dat da ccidar ookalla ovar datjaer raads ontvar

op hat lspanda sar

Ecn Aa dc stop

aonhaalj

dctocclag [bdrcffcndc

gsn terjg

darjaar

Rpiitp nnnrIqiTi ftp

• Indian da oudar ssn^aft c^ sisjedantt dat ar mogalijksprake Is van aanfinanciala an cfn at finama a

da ia^lbice UHI zie dahan

noadstvatre oo h z invul^mjllor

iiaaribroealvasr iie ter iTiati ovanga deten

Jhy

jiandlai

latitaiilmw iA ii an Jra iWr j jfl d«f vvdar rfivasi
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Under is p intormatisvptgsrmg

Vvri HilJ Jv

hr»a iscsr ^J tip h irw ilfnrmi iliiar

We1 It wst peVej M^dfofjerTHPrf 3lst»ssh jjiariv trw^h fx€rtdis^ At purrta u i nvtK tJa

JuvinSai mriAf t jtjHtifc

atrrJtmpye ntkmaat fmaditjffilc wrif to fiiK »on

• Vdgant s

Ing on lorrpensat e voof L jenyari 2024 bj de Bd^modiensl Toeslagen in

• Mede doaiwi Is ha van tKlaiQ da ha vs2 »ldda

htfsCeldcaoia

J« 4S lid Z«blidl lid Ij v ii maotan do oudvs I

vandeada istauataoinda r

CULrvan do babardaling
• Volgens dohyidigo artikol€

ddl ha vaaua Li itiari 6ii

tandcic

ihaa^seli

Iida I ria of iLveti^L van a vaa jak daui i Itiyadlaid ‘aa^l ba
■ warder Daze tarrrijn lair aanmal g aonajdig mat miomaal 6 rrmnder •arlargd
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Organisatie Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

Onderwerp Catshuisregeling KOT Handmatige toets

Versie 1 1

datum 19 maart 2021

Catshuisregeling KOT Handmatige toets

Versiebeheer

Versie AanpassingenDatum

Conceptvensie voor proefproductie0 8 12 02 2021

Aanvullinq na eerste resultaten handmatige toets0 9 02 03 2021

1 0 16 03 2021 Aanpassingen na review

Aanpassingen na doorloop behandelkader1 1 19 03 2021

Inhoudsopgave

Achtergrondinformatie Wettelijk kader

Achtergrondinformatie Doel handmatige toets Catshuisregeling
Te gebruiken systemen
Start uitvoeren handmatige toets

Vaststellen terugvordering toeslagjaar voor 2012

Vaststellen terugvordering toeslagjaar na 2012

Controle Zachte stop

Bijiage 1 Toelichting Non response brede uitvraag en geen verdere uitvraag

Bijiage 2 Toelichting ouder betrokken in pre CAP zaak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Achtergrondinformatie Wettelijk kader

De Belastingdienst^Toeslagen probeert in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag

belegd bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen zo snel en zorgvuldig mogelijk alle

gedupeerde ouders recht te doen door het vaststellen van compensaties tegemoetkomingen en

herzieningen van de kinderopvangtoeslag hierna compensatie en tegemoetkoming

Om ouder sneller recht te kunnen doen heeft het Kabinet een aantal maatregelen aangekondigd
Een van de maatregelen betreft het uitkeren van een forfaitair bedrag van € 30 000 aan alle

gedupeerde ouders die een verzoek voor herstel hebben ingediend

Het voUedige besluit kunje terugvinden op Besiuit forfaitair bedrag en verruimina

Compensatiereaelina

2 Achtergrondinformatie Doel handmatige toets Catshuisregeling

Voor een grote groep ouders is het niet mogelijk om met behulp van verzameling van gegevens de

ouder direct in te sluiten voor uitbetaling van € 30 000 Voordat over kan worden gegaan tot het

informeren van de ouder en het uitbetalen van het bedrag moet de handmatige toets uitgevoerd
worden

Doel Handmatige toets

Het doel van de handmatige toets is om te zoeken naar een zogenaamd haakje om het bedrag van

€ 30 000 te kunnen toekennen

Voorwaarden uitbetaling € 30 000

• De ouder komt in enig toeslagjaar in aanmerking voor compensatie en of herstel

• Voor herstel geldt dat sprake moet zijn van een minimale terugvordering of verlaging van

de toeslag met € 1 500

• Wanneer sprake is van individuele vooringenomheid geldt er geen minimale

terugvordering of verlaging van de toeslag

Voor het uitbetalen van het bedrag van € 30 000 wordt enkel de toets uitgevoerd conform

onderstaand behandelkader Het is niet de bedoeling om een integrale beoordeling uit te

voeren De integrale beoordeling van het hersteldossier voIgt op een later moment

Het uitvoeren van de handmatige toets wordt in een stappenplan weergegeven Wanneer uit een

van de controles blijkt dat er sprake is van het betreffende onderwerp komt de ouder in
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aanmerking voor uitbetaling van € 30 000 De andere stappen hoeven dan niet meer uitgevoerd te

worden

Veel ouders hebben een herbeoordeling aangevraagd over meerdere toeslagjaren Mocht uit de

controles op het jaar nog geen haakje gevonden zijn wordt vervolgd met bet volgende jaar

Toets punten lichte toets

• Heeft er een ongerechtvaardigde stopzetting KOT zonder voorafgaande individuele

beoordeling zachte stop
• Is er sprake geiweest van een terugvordering in enig jaar van minimaal € 1 500

• Zo ja zag de terugvordering op

o het niet voiiedig betaien van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betaien van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
• Is er sprake van een brede uitvraag

o Heeft de ouder een vraagbrief ontvangen met het verzoek bewijsstukken aan te

leveren

o Is er afgewezen vanwege non response maar er is geen vraagbrief in een van de

systemen terug te vinden

• Is er een rappel verzonden aan de ouder nadat deze niet gereageerd heeft

Resultaten handmatige toets

Na het uitvoeren van de handmatige toets wordt het resultaat vastgelegd in TVS Op basis van het

resultaat worde de benodigde vervolgactie ingezet

Resultaat Nee

o Het resultaat komt uit op Nee wanneer er op basis van de toets onvoldoende aanwijzingen

zijn voor uitbetaling van de € 30 000

o Er is sprake van stopzetting door ouder zelf

o Non response

o Vordering is ontstaan door aanpassing gegevens op basis van contra informatie

o Ouder ontvangt informatiebrief dat deze nu niet in aanmerking komt voor uitbetaling van

de€ 30 000

o Hersteldossier wordt opgepakt in integrale beoordeling

Resultaat Ja

Het resultaat is Ja wanneer er in enig toeslagjaar voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetaling van de € 30 000

o Er is mogelijk recht op compensatie
o Er is mogelijk recht op toepassen hardheidsregeling
o Er is mogelijk recht op matigen van de terugvordering

Ouder wordt gebeld door medewerker Belastingtelefoon met de informatie dat deze het

bedrag van € 30 000 gaat ontvangen of een aanvulling indien ouder al eerder bed rag

heeft ontvangen
Ouder ontvangt beschikking
Ouder wordt opgepakt in integrale beoordeling tenzij ouder zelf aangeeft dat integrale

beoordeling niet meer nodig is

o

o

o

o

Resultaat Onbekend

o Het resultaat is onbekend wanneer niet met zekerheid vastgesteld kan worden of de ouder

wel of niet in aanmerking komt voor uitbetaling van de € 30 000

o Er zal een extra toets plaatsvinden om te komen tot een resultaat van Ja of Nee

3 Te gebruiken systemen

TVS

• Digitale Archief
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Klantbeeld UHT

DAS

Eldoc

Kennisbank UHT

4 Start uitvoeren Handmatige toets

Start Voor het uitvoeren van de handmatige toets \«orden de volgende gegevens

meegegeven

• BSN Ouder

• Terugvordering KOT per toeslagjaar
• Bedrag terugvordering KOT per toeslagjaar

De handmatige toets wordt gestart met het toeslagjaar waarin de ouder de hoogste terugvordering
heeft ontvangen

Stel vast met behulp van de aangeleverde gegevens of de ouder in enig toeslagjaar een

terugvordering heeft ontvangen van minimaal € 1 500

Stap 1

• Zo ja en betreft toeslagjaar voor 2012 start de toets voor dat toeslagjaar met

hoofdstuk 5 Vaststellen reden terugvordering toeslagjaar voor 2012

• Zo ja en betreft toeslagjaar vanaf 2012 start de toets voor met hoofdstuk 6

Vaststellen reden terugvordering toeslagjaar vanaf 2012

• Zo nee en geen zachte stop vastgesteld voor enig toeslagjaar registreer het

resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module recistratie na handmatige

toets

De handmatige toets start met de controle of er sprake is geweest van een zachte stop
Deze controle moet uitgevoerd worden vooralle toeslagjaren

Stap 2

Voor geen enkel toeslagjaar sprake van een zachte stop Maak hiervoor gebruik van

de Module reaistratie na handmatige toets

5 Vaststellen reden terugvordering toeslagjaar voor 2012

Wanneer voor de ouder sprake is van een terugvordering van minimaal € 1 500 in toeslagjaar voor

2012 moet vastgesteld worden wat de reden van de terugvordering is geweest

Open TVS en tik het BSN van ouder in Burger SelecterenStap 1

Scherm Klantbeeld kantoor verschijnt

Open Raadplegen Digitaal ArchiefStap 2

Vul onder Filteren het toeslagjaar in Onder Zoekresultaten verschijnen
automatisch de documenten behorende bij het toeslagjaar

Stap 3

Open het document Beschikking met in de naam RKTStap 4

Stap 5 Scroll in het document naar de rubriek Behandelstap onderaan in het document]
Controleer of hier informatie te vinden is

Geen informatie of geen behandelstap aanwezig ga verder met stap 7

Informatie of behandelstap aanwezig ga verder met stap 6

Kijk naarde bevindingen onder VerslagtekstStap 6
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Is in de opmerking een van de volgende redenen opgenomen

het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten

eigen bijdrage of

het aaniAfezig zijn van een kleine fomnele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
Bewijsstukken onvolledig

o

O

O

o

Zo ja ouder kom in aanmerking voor uitbetaling € 30 000 registreer het

resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module registratie na

handmatige toets

o

Zo nee ga verder met stap 7

Stap 7 Controleer of er voor het toeslagjaar meer informatie staat in de resultaten van het

toeslagjaar zie stap 3 zoals bijvoorbeeld kantoorbrieven

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Module registratie na handmatige toets

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga

naar stap 8

Open Eldoc via intranet ICT A Z E Eldoc 3 en vul achter Burgerservicenummer
het BSN in en selecteer bij bedrijfsproces WKO

Stap 8

Controleer of er voor het toeslagjaar documenten aanwezig zijn

• Zo ja is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Module registratie na handmatige toets

• Zo nee of zo ja is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende

aanwijzingen zijn ga naar stap 9

Open DAS2 Vul het BSN van de ouder in en seleoteer het toeslagjaar Zoek naar

TIFF bestanden Ook kun je XML bestanden vinden waaruit kan blijken dat een

ouder zelf de toeslag heeft gestopt en of gewijzigd heeft

Stap 9

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Module registratie na handmatige toets

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga

verder met het volgende toeslagjaar Begin de toets met Hoofdstuk 4 stap 1

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn en je
hebt alle betrokken toeslagjaren doorlopen registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module registratie na handmatige toets

6 Vaststellen reden terugvordering toeslagjaar vanaf 2012

Open TVS en tik het BSN van ouder in Burger SelecterenStap 1

Scherm Klantbeeld kantoor verschijnt

Open Klantbeeld BehandelingStap 2
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Vul in de rubriek Parameters beslissing in de rubriek Toeslagjaar het toeslagjaar
waarvoor er een terugvordering van € 1 500 aanwezig is

Stap 3

Kies hierna voor Beslissing KOT

Je komt in het scherm Beslissing KOT waarin alle beslissingen en bedragen
getoond worden over het gekozen toeslagjaar

Beslissingen KOTBurgersetottersn

Klantbeeld lutrtoor

iMdtIanKirraad

WedrutHrraadCiiieiJW

Klantb«elcl txj^r

»Klaritbeeld diensberlening

Klantbeeld behandellng

Pudpls^n mEUingen

Paadplsstn Uidliirieri

•n burgeisopadrs

I I
Tr^ftsaciiedaotm Jur MePdlnf

Defini iifTcies «fiiJ

VDOfsd»t

Vocirs ticit

VOOtUhit

VDondtot

Voofsthot

VDmsdwt

VcKirKM

2013 €0

ll 20alg 2013 €0

2013 €2 miaan5ia9e95f3i359

li pg agw 2013

wns

€0

2013 €3JM7

€eXiS3

€3 976

2013 iddnsiaawaanDOfia

2013 iq4n i«wnwi7 9
Pc

16 11 2012 14 55 13 2015
Pt

Rc idigilaalsrchi«F
Vaiiga I

PJoteer de datum onder transactiedatum van de melding waarop de toeslag

Ga naar Klantbeeld Kantooren kies voor Afgehandelde zakenStap 4

Afgehandeide lakenBurner wleccersn

Klantbeeld kantoor

WErkvoorraad

Werkvoorraad niauw

Klantbeeld burger

Klantbeeld cHenstverleninn

Klantbeeld betiardeling

Raadplegeri rnddingen

Raadpiegen tijdiijnen

Raadpiegeri twjrgen sp adrgj

Haadplegefi huistiouder

fiaadplegeri d ^itaal archief

Opura^n WIZI ndicaile

9 Einddatum 9 Omsdirijving

Tegeil k dagopvgtig en buitenschwise opwgng vour een kjrxi

Oecnelde huuilast Piet geldig op datum verhul2i ]^

Z01 Ki9_2012_cai b Milder tAjJferi elldabfl

Kinderopvartggebiuikaanv ezlgbljandeieburger

Indienef en kind kirvderopvanggebruik niet op relfcfe adres

Kinderapicanggebjuhkaanwezigbifandeie burger

Indiener en kind klnderop\

PIM«S 9 SUrtdatum

Sehgrdil Uiti al TSL 05 10 201212 21 05 1£ 20121T 17

•I Bebendel Uitval TSL OS 11 201215 50 12 11 201215 15

■ 9«baiidelD4mt£«TSL 28 02 201410 15 12 05 201416i57

^ Miandel UItval TSL 15 05 201413 18 lS 05 201413 4 i

4 BebardsI UitMl TSL 15 05 201413 18 15 05 201413 40

4 Sebandel Uitval TSL 15 05 201413 18 15 05 201413 40

■ Behandel Uitval TSL 15 05 201413 29 15 05 201413 40 jik nlet op laWrl^ adr«s

4 Da ri9g«T5L il l

4 CJgipageTSmjOl

14 01 202111 31 19 01 202111 40

19 01 2021 11 42 19 01 2021 11 44

Controleer in het werkitem onder Proces waarvan de einddatum in de periode ligt van de

transactiedatum die je in de vorige stap hebt verzameld Je opent het werkitem door op de plus te

klikken

Is in de opmerking een van de volgende redenen opgenomen

o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken of

o Bewijsstukken onvolledig

Zo ja ouder komt in aanmerking voor de 30k regeling registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module registratie na handmatige toets

Zo nee ga naar stap 5

Wanneer in het werkitem onvoldoende informatie terug te vinden is om vast te

stellen wat de reden is waarom de toeslag naar beneden is bijgesteld controleren

we de notities

Ga terug naar Klantbeeld Kantoor en controleer in de rubriek Notities of er een

notitie is aangemaakt met in de omschrijving de naam van het werkitem en of

KOT met het betreffende toeslagjaar

Stap 5

Is in de notitie een van de volgende redenen opgenomen

o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of
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o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
o Bewijsstukken onvolledig

Zo ja ouder komt in aanmerking voorde 30k regeling registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module reoistratie na handmatige toets

Zo nee ga naar stap 6

Mochten de notities ook geen uitkomst bieden controleren we de brieven die

verzonden zijn Deze vind je in de rubriek Verzonden brieven
Stap 6

Controleer of er beslisbrieven verzonden zijn in de periode van de verlaging of

stopzetting is Open de brief om de motivatie van de beslissing in te kunnen zien

Is in de brief een van de volgende redenen opgenonnen

o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine fornnele tekortkonning bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
o Bewijsstukken onvolledig

• Is uit deze infomnatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Module reoistratie na handmatige toets

• Is uit deze infomnatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga

vender met het volgende toeslagjaar Begin de toets met Hoofdstuk 4 stap 1

• Is uit deze infomnatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn en je
hebt alle betrokken toeslagjaren doorlopen registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module reoistratie na handmatige toets

7 Controle Zachte stop

Wanneer er sprake is van een zachte stop geldt de minimale terugvordering van € 1 500 niet om vast te

stellen of ouder in aanmerking komt voor uitbetaling van € 30 000 Wanneer na de controle op reden

terugvordering geen uitkomst is of de ouder in aanmerking komt voor uitbetaling van de € 30 000 moet voor

ieder toeslagjaar gecontroleerd worden of er sprake is van een zachte stop

Een zachte stop houdt in Het door Toeslagen in de toekomst stopzetten van een toeslag in het lopende

toeslagjaar voorafgaand aan de beoordeling of behandeling van de aanvraag om zo uitbetaling van mogelijk

onterecht toegekende toeslagen te voorkomen

Hoe herken je een zachte stop

Het controleren of er sprake isgeweest van een zachte stop doe je aan de hand van een aantal vragen

• Is de toeslag stopgezet door een behandelaar

• Ligt de datum waarop de stopmelding is opgevoerd voor de daadwerkelijk stopdatum

• Is de stopzetting doorgevoerd voorafgaand aan of rondom de datum het opvragen van

bewijsstukken bij de burger

We werken dit uit in onderstaand voorbeeld

Ga naar raadplegen meldingen in TVS en kies voor beschrijving Burger zet toeslag stop en regeling KOT
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De melding melding 9 heeft de benaming Burger zet toeslag stop maar dit houdt niet in dat deze melding

enkel door de burger is doorgevoerd Wanneer ambtshalve een toeslag wordt gestopt wordt ook gebruik

gemaakt van deze melding

Door te kiezen voor de melding Burger zet toeslag stop verschijnen alle opgevoerde meldingen van dit type in

bet overzicht Open de melding op in te zien wat de reden van opvoeren is

Het scherm inhoud melding verschijnt met hierin aanvullende informatie over de melding Om vast te stellen

of er sprake is van een zachte stop kijken we naar de volgende rubrieken

Rubriek Inhoud Aanvullende uitleg

Brontype Bron van de melding Dit kan oa

zijn

Ambtelijk besluit

Ambtelijk

wijzigbaar

Burger

Wanneer hier staat Burged kan

er nooit sprake zijn van een

Zachte stop zoals bedoeld wordt

De melding moet opgevoerd zijn

door Toeslagen

besluit

De datum waarop de melding is

doorgevoerd

De opvoerdatum van de melding

moet altijd voorde datum

wilsuiting liggen

Datum ontvangst

Datum Wilsuiting Datum waarop de toeslag wordt

stopgezet

Deze datum moet altijd na de

datum ontvangst liggen

Toelichting Reden opvoeren van de melding
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Inhoud melding

Melding

Melding ID 144115139694715775

Burger zet toeslag stop

Event id 79bIcrrsd1Sa 44c 5 9 6a78b72 Sb6 eg480

Versie

Vorig event id

Behandelaar

Betreft melding

Bronidentificatie

Brortype 06 Ambtelijk besluit

Datum onlvangst 19 05 2014

Gebeurtenktype

Ind bijlage

009 Burger zet toesisg stop

Ind niet converteerbaar

Kariaal Elektroni ch02

Tijd ontvangsl

Toelichtirg

BSN subject

Datum wilsuittng

Toeslag

11 01 12

CAF3 werkitem KOT gestopt per 01 07 2014

01 07 2014

02 Kinderopvangtoeslag

ln ditvoorbeeld is het user IDvan de behandelaar en BSN oudergelakt

De eerstevragen kunnen met behulpvan de opgezochte informatie beantwoord worden

Is de toeslag stopgezet door een behandelaar

o Ja zie brontype

Ligt de datum waarop de stopmelding is opgevoerd voor de daadwerkelijk stopdatum

o Ja datum ontvangst ligt voor datum wilsuiting

Aangevuld met de informatie uit de toelichting kan op basis van deze vragen al vastgesteld worden dat in deze

situatie er sprake is van een zachte stop Om de laatste vraag ook te kunnen beantwoorden controleren we

wanneer de vraagbrief en of baliebrief verzonden is aan de burger Kijk hiervoor in het kantoorportaal onder

Verzonden Brieven deze check is vooral van toe passing wanneer er geen toelichting in de melding opgegeven

is waaruital vastgesteld kan worden dat ersprake isvan een zachte stop

Verzonden berichten

Naam bericht Kenmerk

CAF0 D2

AVDTBT13

DVTBB

DVTCAF4

AanmaakdaCutn Dagtekening

13 0^ 20^0

iz iz zom

04 0S 2014

18 06 2011

Gewalgen advit 1S D5 2020

n Link net adief

tfvT rDVTSS 50 07 2014

13 06 2014DVTCAF2v 1 tr

Uit de informatie van de melding hebben we opgehaald dat deze opgevoerd is op 23 05 2014 De^ in dit

voorbeeldj baliebrief is verzonden op 13 06 2014 Op de laatste vraag

Is de stopzetting doorgevoerd voorafgaand aan of rondom de datum het opvragen van

bewijsstukken bij de burger

o Ja
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Is op 1 van de vragen het antwoord Nee dan zal er geen sprake zijn van een zachte stop Registreer
het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module registratie na handmatige toets

8 Bijiage 1 Toelichting non response brede uitvraag en geen verdere uitvraag

Non response

Voor non respons geldt dat er geen reactie is binnengekomen van de ouder op de vraagbrieven of

rappel brieven Hiervoor dienen de volgende systemen te worden geraadpleegd

• DAS2 hierin zullen de eventuele stukken die de ouder heeft opgestuurd zichtbaar zijn dmv

een TIFF bestand Belangrijk is dan om te kijken of deze stukken relevant zijn oftewel

gestuurd voordatde nihil beschikking nav non respons is verstuurd Is dit niet het geval
dan is er sprake van non respons en is de nihil beschikking correct en is de conclusie geen

toekenning 30K voor 1 mei maarwel integrale behandeling

• Eldoc hierin zullen de automatische systeem brieven massaal verzonden zoals TKK en

de TKKR niet staan maar deze zijn wel verstuurd Een TKAI brief zal wel zichtbaar zijn
omdat dit een brief zal zijn die door een behandelaar is verstuurd nav een reactie van de

ouder Er is dan dus geen sprake meer van non respons en dient dan te worden gekeken
naar de stappen mbt Brede uitvraag en Nadere uitvraag

Brede uitvraag
Wanneer er sprake is van non response controleren we of er sprake is geweest van een brede

uitvraag aan de ouder Bij een brede uitvraag moet gekeken worden welke informatie met behulp
van een vraagbrief is uitgevraagd Vraagbrieven kunnen gevonden worden onder verzonden

brieven toeslagjaar vanaf 2012 In de omschrijving van de brief is vaak opgenomen Verzoek om

informatie

Is in de brief van een van de volgende onderdelen opgenomen

• Uitvraag om gegevens van meerdere jaren tegelijk of

• Uitvraag van alle gegevens over een bepaald jaar dus niet enkel een

• jaaropgave en factuur contract of

• Brief niet meer te vinden maar wel signalen dat er brief verzonden is

o Zo ja bij de ouder heeft een brede uitvraag plaats gevonden Ga door naar

de check of geen andere uitvraag heeft plaats gevonden

Indien ergeen sprake is geweest van brede uitvraag hoeft deze controle niet vender plaats te

vinden

Geen verdere uitvraag
Een kenmerk van vooringenomen handelen is het niet vender uitvragen na het sturen van een

verzoek om informatie Om te kijken of er nader is uitgevraagd door middel van een brief kijk je in

hetzelfde scherm in TVS als hij de brede uitvraag

In TVS zijn deze brieven te herkennen aan de titel zo kan erin staan herhaald verzoek om

informatie of brieven met een R in het kenmerk

Let op een brief waarin de kot op nihil wordt gesteld en waarin wordt aangegeven dat dit nog wel

hersteld kan worden als de desbetreffende stukken alsnog worden opgestuurd telt niet als een

nadere uitvraag Kenmerk van deze brief is DVTSAR

Wanneer er volgens de informatie sprake is van non response en er is sprake van de volgende
onderwerpen komt de ouder in aanmerking voor uitbetaling van de € 30 000

• Vraagbrief niet meer te vinden maar wel duidelijke aanwijzingen dat er brief verzonden is

• We reactie gevonden in DAS of Eldoc

• Wel brede uitvraag geen rappel verzonden
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Catshuisregeling KOT Handmatige toets

Versiebeheer

Versie Datum Aanpassingen

0 8 12 02 2021 Conceptversie voor proefproductie

0 9 02 03 2021 Aanvullinq na eerste resultaten handmatige toets

1 0 16 03 2021 Aanpassingen na review

19 03 2021 Aanpassingen na doorloop behandelkader1 1

Inhoudsopgave

1 Achtergrondinformatie Wettelijk kader

2 Achtergrondinformatie Doel handmatige toets Catshuisregeling
3 Te gebruiken systemen
4 Start uitvoeren handmatige toets

5 Vaststellen terugvordering toeslagjaar voor 2012

6 Vaststellen terugvordering toeslagjaar na 2012

7 Controle Zachte stop
8 Bijiage 1 Toelichting Non response brede uitvraag en geen verdere uitvraag

1 Achtergrondinformatie Wetteiijk kader

De Belastingdienst Toeslagen probeert in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag
belegd bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen zo snel en zorgvuldig mogelijk alle

gedupeerde ouders recht te doen door het vaststellen van compensates tegemoetkomingen en

herzieningen van de kinderopvangtoeslag hierna compensate en tegemoetkoming

Om ouder sneller recht te kunnen doen heeft het Kabinet een aantal maatregelen aangekondigd
Een van de maatregelen betreft het uitkeren van een forfaitair bedrag van € 30 000 aan alle

gedupeerde ouders die een verzoek voor herstel hebben ingediend

Het volledige besluit kun je terugvinden op Besluit forfaitair bedraa en verruimina

Comoensatiereaelina

2 Achtergrondinformatie Doel handmatige toets Catshuisregeiing

Voor een grote groep ouders is het niet mogelijk om met behulp van verzameling van gegevens de

ouder direct in te sluiten voor uitbetaling van € 30 000 Voordat over kan worden gegaan tot het

informeren van de ouder en het uitbetalen van het bedrag moet de handmatge toets uitgevoerd
worden

Doel Handmatige toets

Het doel van de handmatige toets is om te zoeken naar een zogenaamd haakje om het bedrag van

€ 30 000 te kunnen toekennen

Voorwaarden uitbetaling € 30 000

• De ouder komt in enig toeslagjaar in aanmerking voor compensate en of herstel

• Voor herstel geldt dat sprake moet zijn van een minimale terugvordering of verlaging van

de toeslag met € 1 500

• Wanneer sprake is van individuele vooringenomheid geldt er geen minimale

terugvordering of verlaging van de toeslag

Voor het uitbetalen van het bedrag van € 30 000 wordt enkel de toets uitgevoerd conform

onderstaand behandelkader Het is niet de bedoeling om een integrate beoordeiing uit te

voeren De integrate beoordeiing van het hersteldossier voIgt op een later moment

Het uitvoeren van de handmatige toets wordt in een stappenplan weergegeven Wanneer uit een

van de controles blijkt dat er sprake is van het betreffende onderwerp komt de ouder in
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aanmerking voor uitbetaling van £ 30 000 De andere stappen hoeven dan niet meer uitgevoerd te

worden

Veel ouders hebben een herbeoordeling aangevraagd over meerdere toeslagjaren Mocht uit de

controles op het jaar nog geen haakje gevonden zijn wordt vervolgd met het volgende jaar

Toets punten lichte toets

• Heeft er een ongerechtvaardigde stopzetting KOT zonder voorafgaande individuele

beoordeling zachte stop
• Is er sprake geweest van een terugvordering in enig jaar van minimaal € 1 500

• Zo ja zag de terugvordering op
o het niet voMedig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
• Is er sprake van een brede uitvraag

o Heeft de ouder een vraagbrief ontvangen met het verzoek bewijsstukken aan te

leveren

o Is er afgewezen vanwege non response maar er is geen vraagbrief in een van de

systemen terug te vinden

• Is er een rappel verzonden aan de ouder nadat deze niet gereageerd heeft

Resultaten handmatige toets

Na het uitvoeren van de handmatige toets wordt het resultaat vastgelegd in TVS Op basis van het

resultaat worde de benodigde vervolgactie ingezet

Resultaat Nee

o Het resultaat komt uit op Nee wanneer er op basis van de toets onvoldoende aanwijzingen

zijn voor uitbetaling van de € 30 000

o Er is sprake van stopzetting door ouder zelf

o Non response

o Vordering is ontstaan door aanpassing gegevens op basis van contra informatie

o Ouder ontvangt informatiebrief dat deze nu niet in aanmerking komt voor uitbetaling van

de€ 30 000

o Hersteldossier wordt opgepakt in integrale beoordeling

Resultaat Ja

Het resultaat is Ja wanneer er in enig toeslagjaar voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetaling van de € 30 000

o Er is mogelijk recht op compensatie
o Er is mogelijk recht op toepassen hardheidsregeling
o Er is mogelijk recht op matigen van de terugvordering

Ouder wordt gebeld door medewerker Belastingtelefoon met de informatie dat deze het

bedrag van € 30 000 gaat ontvangen of een aanvulling indien ouder al eerder bedrag
heeft ontvangen
Ouder ontvangt beschikking
Ouder wordt opgepakt in integrale beoordeling tenzij ouder zelf aangeeft dat integrale
beoordeling niet meer nodig is

o

o

o

o

Resultaat Onbekend

o Het resultaat is onbekend wanneer niet met zekerheid vastgesteld kan worden of de ouder

wel of niet in aanmerking komt voor uitbetaling van de € 30 000

o Er zal een extra toets plaatsvinden om te komen tot een resultaat van Ja of Nee

3 Te gebruiken systemen

TVS

Digitale Archief

Klantbeeld UHT

DAS
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• Eldoc

Kennisbank UHT

4 Start uitvoeren Handmatige toets

Start Voor het uitvoeren van de handmatige toets worden de volgende gegevens

meegegeven

• BSN Ouder

t Terugvordering KOT per toesiagjaar
• Bedrag terugvordering KOT per toesiagjaar

De handmatige toets wordt gestart met het toesiagjaar \waarin de ouder de hoogste terugvordering
heeft ontvangen

Stap 1 Stel vast met behuip van de aangeieverde gegevens of de ouder in enig toesiagjaar een

terugvordering heeft ontvangen van minimaal € 1 500

• Zo ja en betreft toesiagjaar voor 2012 start de toets voor dat toesiagjaar met

hoofdstuk 5 Vaststellen reden terugvordering toesiagjaar voor 2012

• Zo ja en betreft toesiagjaar vanaf 2012 start de toets voor met hoofdstuk 6

Vaststellen reden terugvordering toesiagjaar vanaf 2012

• Zo nee en geen zachte stop vastgesteld voor enig toesiagjaar registreer het

resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module reoistratie na handmatige

toets

Stap 2 Vervolg van de handmatige toets is of er sprake is geweest van een zachte stop Deze

controle moet uitgevoerd worden voor alle toeslagjaren

• Voor geen enkel toesiagjaar sprake van een zachte stop Maak hiervoor gebruik van

de Module reoistratie na handmatige toets

5 Vaststellen reden terugvordering toesiagjaar voor 2012

Wanneer voor de ouder sprake is van een terugvordering van minimaal € 1 500 in toesiagjaar voor

2012 moet vastgesteld worden wat de reden van de terugvordering is geweest

Stap 1 Open TVS en tik het BSN van ouder in Burger Selecteren

Scherm Klantbeeld kantoor verschijnt

Stap 2 Open Raadplegen Digitaal Archief

Stap 3 Vul onder Filteren het toesiagjaar in Onder Zoekresultaten verschijnen
automatisch de documenten behorende bij het toesiagjaar

Open het document Beschikking met in de naam RKTStap 4

Stap 5 Scroll in het document naar de rubriek Behandelstap onderaan in het document

Controleer of hier informatie te vinden is

Geen informatie of geen behandelstap aanwezig ga verder met stap 7

Informatie of behandelstap aanwezig ga verder met stap 6

Stap 6 Kijk naar de bevindingen onder Verslagtekst

Is in de opmerking een van de volgende redenen opgenomen
o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of
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het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten
eigen bijdrage of

het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
Bewijsstukken onvolledig

o

o

o

Zo ja ouder kom in aanmerking voor uitbetaiing € 30 000 registreer het

resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module reoistratie na

handmatige toets

o

Zo nee ga verder met stap 7

Stap 7 Controleer of er voor het toeslagjaar meer informatie staat in de resultaten van het

toeslagjaar zie stap 3 zoals bijvoorbeeld kantoorbrieven

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Module reoistratie na handmatige toets

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga

naar stap 8

Stap 8 Open Eldoc via intranet ICT A Z E Eldoc 3 en vul achter Burgerservicenummer
het BSN in en selecteer bij bedrijfsproces WKO

Controleer of er voor het toeslagjaar documenten aanwezig zijn

• Zo ja is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Module reaistratie na handmatige toets

• Zo nee of zo ja is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende

aanwijzingen zijn ga naar stap 9

Stap 9 Open DAS2 Vul het BSN van de ouder in en selecteer het toeslagjaar Zoek naar

TIFF bestanden Ook kun je XML bestanden vinden waaruit kan blijken dat een

ouder zelf de toeslag heeft gestopt en of gewijzigd heeft

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Module reaistratie na handmatige toets

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga
verder met het volgende toeslagjaar Begin de toets met Hoofdstuk 4 stap 1

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn en je
hebt alle betrokken toeslagjaren doorlopen registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module reoistratie na handmatige toets

6 Vaststellen reden terugvordering toeslagjaar vanaf 2012

Stap 1 Open TVS en tik het BSN van ouder in Burger Selecteren

Scherm Klantbeeld kantoor verschijnt

Stap 2 Open Klantbeeld Behandeling

Stap 3 Vul in de rubriek Parameters beslissing in de rubriek Toeslagjaar het toeslagjaar
waarvoor er een terugvordering van € 1 500 aanwezig is
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Kies hierna voor Beslissing KOT

Je komt in het scherm Beslissing KOT waarin alle beslissingen en bedragen
getoond worden over het gekozen toeslagjaar

•
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Noteer de datum onder transactiedatum van de melding waarop de toeslag

Stap 4 Ga naar Klantbeeld Kantoor en kies voor Afgehandelde zaken
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Controleer in het werkitem onder Proces waarvan de einddatum in de periode ligt van de

transactiedatum die je in de vorige stap hebt verzameld Je opent het werkitem door op de plus te

klikken

Is in de opmerking een van de volgende redenen opgenomen
o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken of

o Bewijsstukken onvolledig

Zo ja ouder komt in aanmerking voor de 30k regeling registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module reaistratie na handmatige toets

Zo nee ga naar stap 5

Stap 5 Wanneer in het werkitem onvoldoende informatie terug te vinden is om vast te

stellen wat de reden is waarom de toeslag naar beneden is bijgesteld controleren

we de notities

Ga terug naar Klantbeeld Kantoor en controleer in de rubriek Notities of er een

notitie is aangemaakt met in de omschrijving de naam van het werkitem en of

KOT met het betreffende toeslagjaar

Is in de notitie een van de volgende redenen opgenomen
o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
o Bewijsstukken onvolledig
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Zo ja ouder komt in aanmerking voor de 30k regaling registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module reaistratie na handmatiae toets

Zo nee ga naar stap 6

Stap 6 Mochten de notities ook geen uitkomst bieden controleren we de brieven die

verzonden zijn Deze vind je in de rubriek Verzonden brieven

Controleer of er beslisbrieven verzonden zijn in de periode van de verlaging of

stopzetting is Open de brief om de motivatie van de beslissing in te kunnen zien

Is in de brief een van de volgende redenen opgenomen
het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
Bewijsstukken onvolledig

o

o

o

o

Is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga
verder met het volgende toeslagjaar Begin de toets met Hoofdstuk 4 stap 1

Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn en je
hebt alle betrokken toeslagjaren doorlopen registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module reoistratie na handmatiae toets

7 Controle Zachte stop

Wanneer er sprake is van een zachte stop geldt de minimale terugvordering van € 1 500 niet om vast te stellen

of ouder in aanmerking komt voor uitbetaling van € 30 000 Wanneer na de controle op reden terugvordering

geen uitkomst is of de ouder in aanmerking komt voor uitbetaling van de € 30 000 moet voor ieder toeslagjaar

gecontroleerd worden of er sprake is van een zachte stop

Een zachte stop houdt in Het door Toeslagen in de toekomst stopzetten van een toeslag in het lopende

toeslagjaar voorafgaand aan de beoordeling of behandeling van de aanvraag om zo uitbetaling van mogelijk

onterecht toegekende toeslagen te voorkomen

Hoe herken je een zachte stop

Het controleren of er sprake is geweest van een zachte stop doe je aan de hand van een aantal vragen

• Is de toeslag stopgezet door een behandelaar

• Ligt de datum waarop de stopmelding is opgevoerd voor de daadwerkelijk stopdatum

• Is de stopzetting doorgevoerd voorafgaand aan of rondom de datum het opvragen van

bewijsstukken bij de burger

We werken dit uit in onderstaand voorbeeld

Ga naar raadplegen meldingen in TVS en kies voor beschrijving Burger zet toeslag stop en regeling KOT
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De melding melding 9 heeft de benaming Burger zet toeslag stop maar dit houdt niet in dat deze melding enkel

door de burger is doorgevoerd Wanneer ambtshalve een toeslag wordt gestopt wordt ook gebruik gemaakt van

deze melding

Door te kiezen voor de melding Burger zet toeslag stop verschijnen alle opgevoerde meldingen van dit type in

het overzicht Open de melding op in te zien wat de reden van opvoeren is

Het scherm inhoud melding verschijnt met hierin aanvullende informatie over de melding Om vast te stellen

of ersprake is van een zachte stop kijken we naarde volgende rubrieken

Rubriek Inhoud Aanvullende uitleg

Bron van de melding Dit kan oa

zijn

Ambtelijk besluit

Ambtelijk

wijzigbaar

Burger

Wanneer bier staat Burger kan

er nooit sprake zijn van een

Zachte stop zoals bedoeld wordt

De melding moet opgevoerd zijn

doorToeslagen

Brontype

besluit

De datum waarop de melding is

doorgevoerd

De opvoerdatum van de melding

moet altijd voor de datum

wilsuiting liggen

Datum ontvangst

Datum Wilsuiting Datum waarop de toeslag wordt

stopgezet

Deze datum moet altijd na de

datum ontvangst liggen

Toelichting Reden opvoeren van de melding
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Inlioud molding

Melding

Id
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ln dit voorbeeld is het user ID van de behandelaar en BSN ouder gelakt

De eerste vragen kunnen met behulp van de opgezochte informatie beantwoord worden

Is de toeslag stopgezet door een behandelaar

o Ja zie brontype

Ligt de datum waarop de stopmelding is opgevoerd voor de daadwerkelijk stopdatum

o Ja datum ontvongst ligt voor datum wilsuiting

Aangevuld met de informatie ult de toelichting kan op basis van deze vragen al vastgesteld worden dat in deze

situatie er sprake is van een zachte stop Om de laatste vraag ook te kunnen beantwoorden controleren we

wanneer de vraagbrief en of baliebrief verzonden is aan de burger Kijk hiervoor in het kantoorportaal onder

Verzonden Brieven deze check is vooral van toepassing wanneer er geen toelichting in de melding opgegeven is

waaruit al vastgesteld kan worden dat er sprake is van een zachte stop

Verzonden beiKhten

MOtVTtl

IVW

m^9m uum

AliakOtl

Uit de informatie van de melding hebben we opgehaald dat deze opgevoerd is op 23 05 2014 De in dit

voorbeeld baliebrief is verzonden op 13 06 2014 Op de laatste vraag

Is de stopzetting doorgevoerd voorafgaand aan of rondom de datum het opvragen van bewijsstukken

bij de burger

o Ja
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Is op 1 van de vragen het antwoord Nee dan zal er geen sprake zijn van een zachte stop Registreer
het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module reaistratie na handmatige toets

8 Bijiage 1 Toelichting non response brede uitvraag en geen verdere uitvraag

Non response

Voor non respons geldt dat er geen reactie Is binnengekomen van de ouder op de vraagbrleven of

rappel brieven Hiervoor dienen de volgende systemen te worden geraadpleegd

DAS2 hierin zullen de eventuele stukken die de ouder heeft opgestuurd zichtbaar zijn dmv

een TTFF bestand Belangrijk is dan om te kijken of deze stukken relevant zijn oftewel

gestuurd voordat de nihil beschikking nav non respons is verstuurd Is dit niet het geval
dan is er sprake van non respons en is de nihil beschikking correct en is de conclusie geen

toekenning 30K voor 1 mei maar wel integrale behandeling

• Eldoc hierin zullen de automatische systeem brieven massaal verzonden zoals TKK en

de TKKR niet staan maar deze zijn wel verstuurd Een TKAI brief zal wel zichtbaar zijn
omdat dit een brief zal zijn die door een behandelaar is verstuurd nav een reactie van de

ouder Er is dan dus geen sprake meer van non respons en dient dan te worden gekeken
naar de stappen mbt Brede uitvraag en Nadere uitvraag

Brede uitvraag
Wanneer er sprake is van non response controleren we of er sprake is geweest van een brede

uitvraag aan de ouder Bij een brede uitvraag moet gekeken worden welke informatie met behulp
van een vraagbrief is uitgevraagd Vraagbrleven kunnen gevonden worden onder verzonden brieven

toeslagjaar vanaf 2012 In de omschrijving van de brief is vaak opgenomen Verzoek om

informatie

Is in de brief van een van de volgende onderdelen opgenomen

• Uitvraag om gegevens van meerdere jaren tegelijk of

• Uitvraag van alle gegevens over een bepaald jaar dus niet enkel een

• jaaropgave en factuur contract of

• Brief niet meer te vinden maar wel signalen dat er brief verzonden is

o Zo ja bij de ouder heeft een brede uitvraag plaats gevonden Ga door naar

de check of geen andere uitvraag heeft plaats gevonden

Indien er geen sprake is geweest van brede uitvraag hoeft deze controle niet verder plaats te

vinden

Geen verdere uitvraag
Een kenmerk van vooringenomen handelen is het niet verder uitvragen na het sturen van een

verzoek om informatie Om te kijken of er nader is uitgevraagd door middel van een brief kijk je in

hetzelfde scherm in TVS als hij de brede uitvraag

In TVS zijn deze brieven te herkennen aan de titel zo kan erin staan herhaald verzoek om

informatie of brieven met een R in het kenmerk

Let op een brief waarin de kot op nihil wordt gesteld en waarin wordt aangegeven dat dit nog wel

hersteld kan worden als de desbetreffende stukken alsnog worden opgestuurd telt niet als een

nadere uitvraag Kenmerk van deze brief is DVTSAR

Wanneer er volgens de informatie sprake is van non response en er is sprake van de volgende
onderwerpen komt de ouder in aanmerking voor uitbetaling van de € 30 000

• Vraagbrief niet meer te vinden maar wel duidelijke aanwijzingen dat er brief verzonden is

• We reactie gevonden in DAS of Eldoc

• Wel brede uitvraag geen rappel verzonden
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Catshuisregeling KOT Handmatige toets

Versiebeheer

Versie Datum Aanpassingen

0 8 12 02 2021 Conceptversie voor proefproductie

0 9 02 03 2021 Aanvullinq na eerste resultaten handmatige toets

1 0 16 03 2021 Aanpassingen na review

19 03 2021 Aanpassingen na doorloop behandelkader1 1

Inhoudsopgave

Achtergrondinformatie Wettelijk kader

Achtergrondinformatie Doel handmatige toets Catshuisregeling
Te gebruiken systemen
Start uitvoeren handmatige toets

Vaststellen terugvordering toeslagjaar voor 2012

Vaststellen terugvordering toeslagjaar na 2012

Controle Zachte stop

Bijiage 1 Toelichting Non response brede uitvraag en geen verdere uitvraag
Bijiage 2 Contra informatie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Achtergrondinformatie Wettelijk kader

De Belastingdienst Toeslagen probeert in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag
belegd bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen zo snel en zorgvuldig mogelijk alle

gedupeerde ouders recht te doen door het vaststellen van compensates tegemoetkomingen en

herzieningen van de kinderopvangtoeslag hierna compensate en tegemoetkoming

Om ouder sneller recht te kunnen doen heeft het Kabinet een aantal maatregelen aangekondigd
Een van de maatregelen betreft het uitkeren van een forfaitair bedrag van € 30 000 aan alle

gedupeerde ouders die een verzoek voor herstei hebben ingediend

Het volledige bestuit kun je terugvinden op Besluit forfaitair bedraa en verruimina

Compensatiereaelina

2 Achtergrondinformatie Doel handmatige toets Catshuisregeling

Voor een grote groep ouders is het niet mogelijk om met behulp van verzameling van gegevens de

ouder direct in te sluiten voor uitbetaling van € 30 000 Voordat over kan worden gegaan tot het

informeren van de ouder en het uitbetalen van het bedrag moet de handmatige toets uitgevoerd
worden

Doel Handmatige toets

Het doel van de handmatige toets is om te zoeken naar een zogenaamd haakje om het bedrag van

€ 30 000 te kunnen toekennen

Voorwaarden uitbetaling € 30 000

• De ouder komt in enig toeslagjaar in aanmerking voor compensatie en of herstel

• Voor herstel geldt dat sprake moet zijn van een minimale terugvordering of verlaging van

de toeslag met € 1 500

• Wanneer sprake is van individuele vooringenomheid geldt er geen minimale

terugvordering of verlaging van de toeslag

Voor het uitbetalen van het bedrag van € 30 000 wordt enkel de toets uitgevoerd conform

onderstaand behandelkader Het is niet de bedoeling om een integrale beoordeling uit te

voeren De integrale beoordeling van het hersteldossier voIgt op een later moment

Het uitvoeren van de handmatige toets wordt in een stappenplan weergegeven Wanneer uit een

van de controles blijkt dat er sprake is van het betreffende onderwerp komt de ouder in
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aanmerking voor uitbetaling van € 30 000 De andere stappen hoeven dan niet meer uitgevoerd te

worden

Veel ouders hebben een herbeoordeling aangevraagd over meerdere toeslagjaren Mocht uit de

controles op het jaar nog geen haakje gevonden zijn wordt vervolgd met het volgende jaar

Toets punten lichte toets

• Heeft er een ongerechtvaardigde stopzetting KOT zonder voorafgaande individuele

beoordeling zachte stop
• Is er sprake geweest van een terugvordering in enig jaar van minimaal € 1 500

• Zo ja zag de terugvordering op
o het niet voiledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
• Is er sprake van een brede uitvraag

o Heeft de ouder een vraagbrief ontvangen met het verzoek bewijsstukken aan te

leveren

o Is er afgewezen vanwege non response maar er is geen vraagbrief in een van de

systemen terug te vinden

• Is er een rappel verzonden aan de ouder nadat deze niet gereageerd heeft

Resultaten handmatige toets

Na het uitvoeren van de handmatige toets wordt het resultaat vastgelegd in TVS Op basis van het

resultaat worde de benodigde vervolgactie ingezet

Resultaat Nee

o Het resultaat komt uit op Nee wanneer er op basis van de toets onvoldoende aanwijzingen
zijn voor uitbetaling van de € 30 000

o Er is sprake van stopzetting door ouder zelf

o Non response

o Vordering is ontstaan door aanpassing gegevens op basis van contra informatie

o Ouder ontvangt informatiebrief dat deze nu niet in aanmerking komt voor uitbetaling van

de€ 30 000

Q Hersteldossier wordt opgepakt in integrale beoordeling

Resultaat Ja

Het resultaat is Ja wanneer er in enig toeslagjaar voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetaling van de € 30 000

o Er is mogelijk recht op compensatie
o Er is mogelijk recht op toepassen hardheidsregeling
o Er is mogelijk recht op matigen van de terugvordering

Ouder wordt gebeld door medewerker Belastingtelefoon met de informatie dat deze het

bedrag van € 30 000 gaat ontvangen of een aanvulling indien ouder al eerder bedrag
heeft ontvangen
Ouder ontvangt beschikking
Ouder wordt opgepakt in integrale beoordeling tenzij ouder zelf aangeeft dat integrale
beoordeling niet meer nodig is

O

O

O

O

Resultaat Onbekend

o Het resultaat is onbekend wanneer niet met zekerheid vastgesteld kan worden of de ouder

wel of niet in aanmerking komt voor uitbetaling van de € 30 000

o Er zal een extra toets plaatsvinden om te komen tot een resultaat van Ja of Nee

3 Te gebruiken systemen

TVS

Digitale Archief

Klantbeeld UHT

DAS
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• Eldoc

Kennisbank UHT

4 Start uitvoeren Handmatige toets

Start Voor het uitvoeren van de handmatige toets worden de volgende gegevens

meegegeven

• BSN Ouder

t Terugvordering KOT per toesiagjaar
• Bedrag terugvordering KOT per toesiagjaar

De handmatige toets wordt gestart met het toesiagjaar \waarin de ouder de hoogste terugvordering
heeft ontvangen

Stap 1 Stel vast met behuip van de aangeieverde gegevens of de ouder in enig toesiagjaar een

terugvordering heeft ontvangen van minimaal € 1 500

• Zo ja en betreft toesiagjaar voor 2012 start de toets voor dat toesiagjaar met

hoofdstuk 5 Vaststeiien reden terugvordering toesiagjaar voor 2012

• Zo ja en betreft toesiagjaar vanaf 2012 start de toets voor met hoofdstuk 6

Vaststeiien reden terugvordering toesiagjaar vanaf 2012

• Zo nee en geen zachte stop vastgesteld voor enig toesiagjaar registreer het

resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module reoistratie na handmatige

toets

Stap 2 Vervolg van de handmatige toets is of er sprake is geweest van een zachte stop Deze

controle moet uitgevoerd worden voor alle toeslagjaren

• Voor geen enkel toesiagjaar sprake van een zachte stop Maak hiervoor gebruik van

de Module reoistratie na handmatige toets

5 Vaststeiien reden terugvordering toesiagjaar voor 2012

Wanneer voor de ouder sprake is van een terugvordering van minimaal € 1 500 in toesiagjaar voor

2012 moet vastgesteld worden wat de reden van de terugvordering is geweest

Stap 1 Open TVS en tik het BSN van ouder in Burger Selecteren

Scherm Klantbeeld kantoor verschijnt

Stap 2 Open Raadplegen Digitaal Archief

Stap 3 Vul onder Filteren het toesiagjaar in Onder Zoekresultaten verschijnen
automatisch de documenten behorende bij het toesiagjaar

Open het document Beschikking met in de naam RKTStap 4

Stap 5 Scroll in het document naar de rubriek Behandelstap onderaan in het document

Controleer of hier informatie te vinden is

Geen informatie of geen behandelstap aanwezig ga verder met stap 7

Informatie of behandelstap aanwezig ga verder met stap 6

Stap 6 Kijk naar de bevindingen onder Verslagtekst

Is in de opmerking een van de volgende redenen opgenomen

o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of
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o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten
eigen bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
o Bewijsstukken onvolledig

o Zo ja ouder kom in aanmerking voor uitbetaiing € 30 000 registreer het

resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module reoistratie na

handmatige toets

• Zo nee ga verder met stap 7

Stap 7 Controleer of er voor het toeslagjaar meer informatie staat in de resultaten van het

toeslagjaar zie stap 3 zoals bijvoorbeeld kantoorbrieven

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Module reoistratie na handmatige toets

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga

naar stap 8

Stap 8 Open Eldoc via intranet ICT A Z E Eldoc 3 en vul achter Burgerservicenummer
het BSN in en selecteer bij bedrijfsproces WKO

Controleer of er voor het toeslagjaar documenten aanwezig zijn

• Zo ja is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Module registratie na handmatige toets

• Zo nee of zo ja is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende

aanwijzingen zijn ga naar stap 9

Stap 9 Open DAS2 Vul het BSN van de ouder in en selecteer het toeslagjaar Zoek naar

TIFF bestanden Ook kun je XML bestanden vinden waaruit kan blijken dat een

ouder zelf de toeslag heeft gestopt en of gewijzigd heeft

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Module registratie na handmatige toets

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga

verder met het volgende toeslagjaar Begin de toets met Hoofdstuk 4 stap 1

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn en je
hebt alle betrokken toeslagjaren doorlopen registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module reoistratie na handmatige toets

6 Vaststellen reden terugvordering toeslagjaar vanaf 2012

Stap 1 Open TVS en tik het BSN van ouder in Burger Selecteren

Scherm Klantbeeld kantoor verschijnt

Stap 2 Open Klantbeeld Behandeling

Stap 3 Vul in de rubriek Parameters beslissing in de rubriek Toeslagjaar het toeslagjaar
waarvoor er een terugvordering van € 1 500 aanwezig is
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Kies hierna voor Beslissing KOT

Je komt in het scherm Beslissing KOT waarin alle beslissingen en bedragen
getoond worden over het gekozen toeslagjaar

I I 1

ni«ii

|l «l WJidrfljM

It Ik

Jim tiivani

VMitjNr

It

tit I CO

init till

ntt «s

10 2 gffti IMT

4Vkt

IU»I

Atli

kail

WIi

Noteer de datum onder transactiedatum van de melding waarmee de toeslag naar beneden is

bijgesteld

Stap 4 Ga naar Klantbeeld Kantoor en kies voor Afgehandelde zaken
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Controleer in het werkitem onder Proces waarvan de einddatum in de periode ligt van de

transactiedatum die je in de vorige stap hebt verzameld Je opent het werkitem door op de plus te

klikken

Is In de opmerking een van de volgende redenen opgenomen

o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen
bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken of

o Bewijsstukken onvolledig

Zo ja ouder komt in aanmerking voor de 30k regeling registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Moduie reaistratie na handmatige toets

Zo nee ga naar stap 5

Stap 5 Wanneer in het werkitem onvoldoende informatie terug te vinden is om vast te

stellen wat de reden is waarom de toeslag naar beneden is bijgesteld controleren

we de notities

Ga terug naar Klantbeeld Kantoor en controleer in de rubriek Notities of er een

notitie is aangemaakt met in de omschrijving de naam van het werkitem en of

KOT met het betreffende toeslagjaar

Is in de notitie een van de volgende redenen opgenomen

o het niet voiledig betaien van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
o Bewijsstukken onvolledig
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Zo ja ouder komt in aanmerking voor de 30k regeling registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module reaistratie na handmatige toets

Zo nee ga naar stap 6

Stap 6 Mochten de notities ook geen uitkomst bieden controleren we de brieven die

verzonden zijn Deze vind je in de rubriek Verzonden brieven

Controleer of er beslisbrieven verzonden zijn in de periode van de veriaging of

stopzetting is Open de brief om de motivatie van de beslissing in te kunnen zien

Is in de brief een van de voigende redenen opgenomen
het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

het onvoidoende aangetoond hebben van het betaien van de opvangkosten eigen

bijdrage of

het aanwezig zijn van een kieine formeie tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkeie bewijsstukken
Bewijsstukken onvoiiedig

o

o

o

o

Is uit deze informatie vast te steilen dat er voidoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Moduie reaistratie na handmatige toets

Is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoidoende aanwijzingen zijn ga

verder met het voigende toesiagjaar Begin de toets met Hoofdstuk 4 stap 1

Is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoidoende aanwijzingen zijn en je
hebt aiie betrokken toeslagjaren doorlopen registreer het resuitaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Moduie reoistratie na handmatige toets

7 Controle Zachte stop

Wanneer er sprake is van een zachte stop geidt de minimale terugvordering van € 1 500 niet om vast te steilen

of ouder in aanmerking komt voor uitbetaiing van € 30 000 Wanneer na de controie op reden terugvordering

geen uitkomst is of de ouder in aanmerking komt voor uitbetaiing van de € 30 000 moet voor ieder toesiagjaar

gecontroleerd worden of er sprake is van een zachte stop

Een zachte stop houdt in Het door Toesiagen in de toekomst stopzetten van een toesiag in het iopende

toesiagjaar voorafgaand aan de beoordeling of behandeling van de aanvraag om zo uitbetaiing van mogelijk

onterecht toegekende toesiagen te voorkomen

Hoe herken je een zachte stop

Het controieren of er sprake is geweest van een zachte stop doe je aan de hand van een aantal vragen

• Is de toesiag stopgezet door een behandelaar

• Ligt de datum waarop de stopmelding is opgevoerd voor de daadwerkeiijk stopdatum

• Is de stopzetting doorgevoerd voorafgaand aan of rondom de datum het opvragen van

bewijsstukken bij de burger

We werken dit uit in onderstaand voorbeeid

Ga naar raadplegen meidingen in TVS en kies voor beschrijving Burger zet toesiag stop en regeling KOT
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De melding melding 9 heeft de benaming Burger zet toeslag stop maar dit houdt niet in dat deze melding enkel

door de burger is doorgevoerd Wanneer ambtshalve een toeslag wordt gestopt wordt ook gebruik gemaakt van

deze melding

Door te kiezen voor de melding Burger zet toeslag stop verschijnen alle opgevoerde meldingen van dit type in

bet overzicht Open de melding op in te zien wat de reden van opvoeren is

Het scherm inhoud melding verschijnt met hierin aanvullende informatie over de melding Om vast te stellen

of er sprake is van een zachte stop kijken we naar de volgende rubrieken

Rubriek Inhoud Aanvullende uitleg

Brontype Bron van de melding Dit kan oa

zijn

Ambtelijk besluit

Ambtelijk

wijzigbaar

Burger

Wanneer hier staat Burger kan

er nooit sprake zijn van een

Zachte stop zoals bedoeld wordt

De melding moet opgevoerd zijn

doorToeslagen

besluit

De datum waarop de melding is

doorgevoerd

De opvoerdatum van de melding

moet altijd voor de datum

wilsuiting liggen

Datum ontvangst

Datum Wilsuiting Datum waarop de toeslag wordt

stopgezet

Deze datum moet altijd na de

datum ontvangst liggen

Toelichting Reden opvoeren van de melding
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ln dit voorbeeld is het user ID van de behandelaar en BSN ouder gelakt

De eerste vragen kunnen met behulp van de opgezochte informatie beantwoord worden

Is de toeslag stopgezet door een behandelaar

o Ja zie brontype ambtelijk besluit

Ligt de datum waarop de stopmelding is opgevoerd voor de daadwerkelijk stopdatum

o Ja datum ontvongst ligt voor datum wilsuiting

Aangevuld met de informatie ult de toelichting kan op basis van deze vragen al vastgesteld worden dat in deze

situatie er sprake is van een zachte stop Om de laatste vraag ook te kunnen beantwoorden controleren we

wanneer de vraagbrief en of baliebrief verzonden is aan de burger Kijk hiervoor in het kantoorportaal onder

Verzonden Brieven deze check is vooral van toepassing wanneer er geen toelichting in de meiding opgegeven is

waaruit ai vastgesteid kan worden dat er sprake is van een zachte stop

Verzonden beiKhten

MOtVTtl

IVW

m^9m uum

AliakOtl

Uit de informatie van de melding hebben we opgehaald dat deze opgevoerd is op 23 05 2014 De in dit

voorbeeld baliebrief is verzonden op 13 06 2014 Op de laatste vraag

Is de stopzetting doorgevoerd voorafgaand aan of rondom de datum het opvragen van bewijsstukken

bij de burger

o Ja
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Is op 1 van de vragen het antwoord Nee dan zal er geen sprake zijn van een zachte stop Registreer
het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module reaistratie na handmatige toets

8 Bijiage 1 Toelichting non response brede uitvraag en geen verdere uitvraag

Non response

Voor non respons geldt dat er geen reactie is binnengekomen van de ouder op de vraagbrleven of

rappel brieven Hiervoor dienen de volgende systemen te worden geraadpleegd

Stap 1 DAS2

In DAS2 zullen de bewijsstukken die de ouder heeft opgestuurd zichtbaar zijn middels een

TIFF bestand Belangrijk is dan om te kijken of de ingestuurde bewijsstukken ingestuurd zijn nav

de eerder verzonden vraagbrief en of deze ingestuurd voordat de nihil beschikking vanwege het

niet reageren door de ouder is verstuurd

Stukken hebben betrekking op de verzonden vraagbrief
In de vraagbrief zijn bewijsstukken opgevraagd Wanneer in DAS2 stukken te vinden zijn die

ontvangen zijn na verzenden van de vraagbrief en in antwoord zijn op deze vraagbrief juiste

toeslagjaar en KOT gerelateerd

Stukken hebben geen betrekking op de verzonden vraagbrief
Wanneer de stukken geen betrekking hebben op de eerder verzonden vraagbrief of geen

bewijsstukken KOT zijn zijn er geen stukken ontvangen

Zie je wel respons en betreft het een jaar voor 2012 ga naar stap 2

Betreft het een jaar vanaf 2012 ga naar stap 3

Stap 2 Eldoc

In Eldoc zullen de automatische systeem brieven massaal verzonden zoals TKK en de TKKR

niet staan Voor de handmatige toets gaan wij ervanuit dat deze wel zijn verstuurd

Een TKAI brief is wel zichtbaar in Eldoc Deze brief wordt alleen door een behandelaar verstuurd

naar aanleiding van een reactie van de ouder Dit betekent dat de ouder wel heeft gereageerd en

er dus geen sprake is van non respons

Ga naar stap 3

Zie je in Eldoc geen brieven staan is er sprake van non respons De ouder komt niet in

aanmerking voor de 30k regeling

Stap 3 Brede uitvraag

Controleer of er sprake is geweest van een brede uitvraag aan de ouder Bij een brede uitvraag kijk

je welke informatie met behulp van een vraagbrief is uitgevraagd Gaat het om een jaar vanaf 2012

kun je vraagbrieven vinden in TVS onder verzonden brieven In de omschrijving van de brief is vaak

opgenomen Verzoek om informatie

Is in de vraagbrief een van de volgende onderdelen opgenomen

• Uitvraag om gegevens van meerdere jaren tegelijk of

• Uitvraag van alle gegevens over een bepaald jaar dus niet enkel een

• jaaropgave en factuur contract of

• Brief niet meer te vinden in TVS maar wel signalen dat er brief verzonden is en of

afwijzing op basis van niet reageren op vraagbrief

Zo ja bij de ouder heeft een brede uitvraag plaats gevonden Ga door naar stap 4
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Indien er geen sprake is geweest van brede uitvraag hoeft deze controls niet verder plaats te

vinden De ouder komt niet in aanmerking voor de 30k regeling

Stap 4 Nadere uitvraag

Een kenmerk van vooringenomen handelen is het niet verder uitvragen na het sturen van een

verzoek om informatie Om te kijken of er nader is uitgevraagd door middel van een brief kijk je in

hetzelfde scherm in TVS als hij de brede uitvraag

In TVS zijn deze brieven te herkennen aan de titel zoals herhaald verzoek om

informatie of brieven met een R in het kenmerk

Let op een brief waarin de kot op nihil wordt gesteld en waarin wordt aangegeven dat dit nog wel

hersteld kan worden als de desbetreffende stukken alsnog worden opgestuurd telt niet als een

nadere uitvraag Kenmerk van deze brief is DVTSAR

Wanneer er een brede uitvraag is geweest en geen nadere uitvraag komt de ouder in aanmerking
voor de 30k regeling Registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module

reaistratie na handmatiae toets

Samenvatting
De ouder komt bij non respons wel in aanmerking voor uitbetaling van de € 30 000 indien er

sprake is van

• Wel een reactie gevonden in DAS2 of Eldoc of

• Vraagbrief niet meer te vinden in TVS of

• Wel brede uitvraag geen rappel verstuurd

9 Bijiage 2 Contra informatie

In zowel RKT als in TVS kun je een melding tegenkomen waaruit blijkt dat de toeslag is aangepast
conform contra informatie Voorbeelden hiervan zijn

Aangepast conform JO jaaropgave KOI viewer loongegevens FLG gewerkte uren

stukken van de gemeente
Gastouder is niet geregistreerd bij GGD voor 2010

Ontbrekend Irk nummer kinderen nihil beschikt

Kinderen niet bekend bij opvang
Ouder en kind niet ingeschreven op hetzelfde adres in BVR

Ouder is doelgroeper

De toeslag wordt op grond van de contra informatie aangepast en vaak is er geen nadere uitvraag

gedaan bij de ouder Deze wijzigingen betreffen reguliere wijzigingen

De ouder komt niet in aanmerking voor de 30k regeling Registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module reaistratie na handmatiae toets

1070400 00028



Organisatie Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

Onderwerp Catshuisregeling KOT Handmatige toets

Versie 1 4 1

datum 26 maart 2021

Catshuisregeling KOT Handmatige toets

Versiebeheer

Versie Datum Aanpassingen

0 8 12 02 2021 Conceptversie voor proefproductie

0 9 02 03 2021 Aanvullinq na eerste resultaten handmatige toets

1 0 16 03 2021 Aanpassingen na review

19 03 2021 Aanpassingen na doorloop behandelkader1 1

Inhoudsopgave

Achtergrondinformatie Wettelijk kader

Achtergrondinformatie Doel handmatige toets Catshuisregeling
Te gebruiken systemen
Start uitvoeren handmatige toets

Vaststellen terugvordering toeslagjaar voor 2012

Vaststellen terugvordering toeslagjaar na 2012

Controle Zachte stop

Bijiage 1 Toelichting Non response brede uitvraag en geen verdere uitvraag
Bijiage 2 Contra informatie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Achtergrondinformatie Wettelijk kader

De Belastingdienst Toeslagen probeert in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag
belegd bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen zo snel en zorgvuldig mogelijk alle

gedupeerde ouders recht te doen door het vaststellen van compensates tegemoetkomingen en

herzieningen van de kinderopvangtoeslag hierna compensate en tegemoetkoming

Om ouder sneller recht te kunnen doen heeft het Kabinet een aantal maatregelen aangekondigd
Een van de maatregelen betreft het uitkeren van een forfaitair bedrag van € 30 000 aan alle

gedupeerde ouders die een verzoek voor herstei hebben ingediend

Het volledige bestuit kun je terugvinden op Besluit forfaitair bedraa en verruimina

Compensatiereaelina

2 Achtergrondinformatie Doel handmatige toets Catshuisregeling

Voor een grote groep ouders is het niet mogelijk om met behulp van verzameling van gegevens de

ouder direct in te sluiten voor uitbetaling van € 30 000 Voordat over kan worden gegaan tot het

informeren van de ouder en het uitbetalen van het bedrag moet de handmatige toets uitgevoerd
worden

Doel Handmatige toets

Het doel van de handmatige toets is om te zoeken naar een zogenaamd haakje om het bedrag van

€ 30 000 te kunnen toekennen

Voorwaarden uitbetaling € 30 000

• De ouder komt in enig toeslagjaar in aanmerking voor compensatie en of herstel

• Voor herstel geldt dat sprake moet zijn van een minimale terugvordering of verlaging van

de toeslag met € 1 500

• Wanneer sprake is van individuele vooringenomheid geldt er geen minimale

terugvordering of verlaging van de toeslag

Voor het uitbetalen van het bedrag van € 30 000 wordt enkel de toets uitgevoerd conform

onderstaand behandelkader Het is niet de bedoeling om een integrale beoordeling uit te

voeren De integrale beoordeling van het hersteldossier voIgt op een later moment

Het uitvoeren van de handmatige toets wordt in een stappenplan weergegeven Wanneer uit een

van de controles blijkt dat er sprake is van het betreffende onderwerp komt de ouder in
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aanmerking voor uitbetaling van € 30 000 De andere stappen hoeven dan niet meer uitgevoerd te

worden

Veel ouders hebben een herbeoordeling aangevraagd over meerdere toeslagjaren Mocht uit de

controles op het jaar nog geen haakje gevonden zijn wordt vervolgd met het volgende jaar

Toets punten lichte toets

• Heeft er een ongerechtvaardigde stopzetting KOT zonder voorafgaande individuele

beoordeling zachte stop
• Is er sprake geweest van een terugvordering in enig jaar van minimaal € 1 500

• Zo ja zag de terugvordering op
o het niet voiledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
• Is er sprake van een brede uitvraag

o Heeft de ouder een vraagbrief ontvangen met het verzoek bewijsstukken aan te

leveren

o Is er afgewezen vanwege non response maar er is geen vraagbrief in een van de

systemen terug te vinden

• Is er een rappel verzonden aan de ouder nadat deze niet gereageerd heeft

Resultaten handmatige toets

Na het uitvoeren van de handmatige toets wordt het resultaat vastgelegd in TVS Op basis van het

resultaat worde de benodigde vervolgactie ingezet

Resultaat Nee

o Het resultaat komt uit op Nee wanneer er op basis van de toets onvoldoende aanwijzingen
zijn voor uitbetaling van de € 30 000

o Er is sprake van stopzetting door ouder zelf

o Non response

o Vordering is ontstaan door aanpassing gegevens op basis van contra informatie

o Ouder ontvangt informatiebrief dat deze nu niet in aanmerking komt voor uitbetaling van

de€ 30 000

Q Hersteldossier wordt opgepakt in integrale beoordeling

Resultaat Ja

Het resultaat is Ja wanneer er in enig toeslagjaar voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetaling van de € 30 000

o Er is mogelijk recht op compensatie
o Er is mogelijk recht op toepassen hardheidsregeling
o Er is mogelijk recht op matigen van de terugvordering

Ouder wordt gebeld door medewerker Belastingtelefoon met de informatie dat deze het

bedrag van € 30 000 gaat ontvangen of een aanvulling indien ouder al eerder bedrag
heeft ontvangen
Ouder ontvangt beschikking
Ouder wordt opgepakt in integrale beoordeling tenzij ouder zelf aangeeft dat integrale
beoordeling niet meer nodig is

O

O

O

O

Resultaat Onbekend

o Het resultaat is onbekend wanneer niet met zekerheid vastgesteld kan worden of de ouder

wel of niet in aanmerking komt voor uitbetaling van de € 30 000

o Er zal een extra toets plaatsvinden om te komen tot een resultaat van Ja of Nee

3 Te gebruiken systemen

TVS

Digitale Archief

Klantbeeld UHT

DAS
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• Eldoc

Kennisbank UHT

4 Start uitvoeren Handmatige toets

Start Voor het uitvoeren van de handmatige toets worden de volgende gegevens

meegegeven

• BSN Ouder

t Terugvordering KOT per toesiagjaar
• Bedrag terugvordering KOT per toesiagjaar

De handmatige toets wordt gestart met het toesiagjaar \waarin de ouder de hoogste terugvordering
heeft ontvangen

Stap 1 Stel vast met behuip van de aangeieverde gegevens of de ouder in enig toesiagjaar een

terugvordering heeft ontvangen van minimaal € 1 500

• Zo ja en betreft toesiagjaar voor 2012 start de toets voor dat toesiagjaar met

hoofdstuk 5 Vaststeiien reden terugvordering toesiagjaar voor 2012

• Zo ja en betreft toesiagjaar vanaf 2012 start de toets voor met hoofdstuk 6

Vaststeiien reden terugvordering toesiagjaar vanaf 2012

• Zo nee en geen zachte stop vastgesteld voor enig toesiagjaar registreer het

resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module Reaistratie na Handmatige

toets

Stap 2 Vervolg van de handmatige toets is of er sprake is geweest van een zachte stop Deze

controle moet uitgevoerd worden voor alle toeslagjaren

• Voor geen enkel toesiagjaar sprake van een zachte stop Maak hiervoor gebruik van

de Module Reoistratie na Handmatige toets

5 Vaststeiien reden terugvordering toesiagjaar voor 2012

Wanneer voor de ouder sprake is van een terugvordering van minimaal € 1 500 in toesiagjaar voor

2012 moet vastgesteld worden wat de reden van de terugvordering is geweest

Stap 1 Open TVS en tik het BSN van ouder in Burger Selecteren

Scherm Klantbeeld kantoor verschijnt

Open Raadplegen Digitaal ArchiefStap 2

Stap 3 Vul onder Filteren het toesiagjaar in Onder Zoekresultaten verschijnen
automatlsch de documenten behorende bij het toesiagjaar

Stap 4 Open het document Beschikking met in de naam RKT

Stap 5 Scroll in het document naar de rubriek Behandelstap onderaan in het document

Controleer of hier informatie te vinden is

Geen informatie of geen behandelstap aanwezig ga verder met stap 7

Informatie of behandelstap aanwezig ga verder met stap 6

Stap 6 Kijk naar de bevindingen onder Verslagtekst

Is in de opmerking een van de volgende redenen opgenomen
o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of
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o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten
eigen bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken
o Bewijsstukken onvolledig

t Zo ja ouder kom in aanmerking voor uitbetaiing € 30 000 registreer het resuitaat

in TVS

o Maak hiervoor gebruik van de Moduie Reoistratie na Handmatioe toets

o Zo nee ga verder met stap 7

Stap 7 Controieer of er voor het toesiagjaar meer informatie staat in de resultaten van het

toeslagjaar zie stap 3 zoals bijvoorbeeld kantoorbrieven Mochten hier

besiissingen op bezwaar staan kenmerk BOB hoef je deze niet verder te bekijken

• Is uit deze informatie vast te steilen dat er voidoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resuitaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Moduie Reoistratie na Handmatioe toets

• Is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga

naar stap 8

Stap 8 Open Eldoc via intranet ICT A Z E Eldoc 3 en vul achter Burgerservicenummer
het BSN in en selecteer bij bedrijfsproces WKO

Controieer of er voor het toeslagjaar documenten aanwezig zijn

• Zo ja is uit deze informatie vast te steilen dat er voidoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resuitaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Module Reoistratie na Handmatioe toets

• Zo nee of zo ja is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoldoende

aanwijzingen zijn ga naar stap 9

Stap 9 Open DAS2 Vul het BSN van de ouder in en selecteer het toeslagjaar Zoek naar

TIFF bestanden Ook kun je XML bestanden vinden waaruit kan blijken dat een

ouder zelf de toeslag heeft gestopt en of gewijzigd heeft

• Is uit deze informatie vast te steilen dat er voidoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resuitaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Module Reoistratie na Handmatioe toets

• Is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga

verder met het volgende toeslagjaar Begin de toets met Hoofdstuk 4 stap 1

• Is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn en je
hebt alle betrokken toeslagjaren doorlopen registreer het resuitaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module Reoistratie na Handmatioe toets

6 Vaststellen reden terugvordering toeslagjaar vanaf 2012

Stap 1 Open TVS en tik het BSN van ouder in Burger Selecteren

Scherm Klantbeeld kantoor verschijnt

Stap 2 Open Klantbeeld Behandeling

Stap 3 Vul in de rubriek Parameters beslissing in de rubriek Toeslagjaar het toeslagjaar
waarvoor er een terugvordering van € 1 500 aanwezig is
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Kies hierna voor Beslissing KOT

Je komt in het scherm Beslissing KOT waarin alle beslissingen en bedragen
getoond worden over het gekozen toeslagjaar

I I 1

ni«ii

|l «l WJidrfljM

It Ik

Jim tiivani

VMitjNr

It

tit I CO

init till

ntt «s
10 2 gffti IMT
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IU»I

Atli

kail

WIi

Noteer de datum onder transactiedatum van de melding waarmee de toeslag naar beneden is

bijgesteld

Stap 4 Ga naar Klantbeeld Kantoor en kies voor Afgehandelde zaken

• mamrn

A ID kuikIkiM
»wnmT uirwAH

at M tVM 12 M tfli 11 11 CawriOk ImmUlI j»« «M0i| Mun rtrfkMyicMMkrsi
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Controleer in het werkitem onder Proces waarvan de einddatum in de periode ligt van de

transactiedatum die je in de vorige stap hebt verzameld Je opent het werkitem door op de plus te

klikken

Is In de opmerking een van de volgende redenen opgenomen

o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen
bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkeie bewijsstukken of

o Bewijsstukken onvolledig

Zo ja ouder komt in aanmerking voor de 30k regeling registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module Reaistratie na Handmatige toets

Zo nee ga naar stap 5

Stap 5 Wanneer in het werkitem onvoldoende informatie terug te vinden is om vast te

stellen wat de reden is waarom de toeslag naar beneden is bijgesteld controleren

we de notities

Ga terug naar Klantbeeld Kantoor en controleer in de rubriek Notities of er een

notitie is aangemaakt met in de omschrijving de naam van het werkitem en of

KOT met het betreffende toeslagjaar

Is in de notitie een van de volgende redenen opgenomen

o het niet voiledig betaien van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkeie bewijsstukken
o Bewijsstukken onvolledig
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Zo ja ouder komt in aanmerking voor de 30k regeling registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module Reoistratie na Handmatige toets

Zo nee ga naar stap 6

Stap 6 Mochten de notities ook geen uitkomst bieden controleren we de brieven die

verzonden zijn Deze vind je in de rubriek Verzonden brieven

Controleer of er beslisbrieven verzonden zijn in de periode van de veriaging of

stopzetting is Open de brief om de motivatie van de beslissing in te kunnen zien

Is in de brief een van de voigende redenen opgenomen
het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

het onvoidoende aangetoond hebben van het betaien van de opvangkosten eigen

bijdrage of

het aanwezig zijn van een kieine formeie tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkeie bewijsstukken
Bewijsstukken onvoiiedig

o

o

o

o

Is uit deze informatie vast te steilen dat er voidoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Moduie Reoistratie na Handmatige toets

Is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoidoende aanwijzingen zijn ga

verder met het voigende toesiagjaar Begin de toets met Hoofdstuk 4 stap 1

Is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoidoende aanwijzingen zijn en je
hebt aiie betrokken toeslagjaren doorlopen registreer het resuitaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Moduie Reoistratie na Handmatige toets

7 Controle Zachte stop

Wanneer er sprake is van een zachte stop geidt de minimale terugvordering van € 1 500 niet om vast te steilen

of ouder in aanmerking komt voor uitbetaiing van € 30 000 Wanneer na de controie op reden terugvordering

geen uitkomst is of de ouder in aanmerking komt voor uitbetaiing van de € 30 000 moet voor ieder toesiagjaar

gecontroleerd worden of er sprake is van een zachte stop

Een zachte stop houdt in Het door Toesiagen in de toekomst stopzetten van een toesiag in het iopende

toesiagjaar voorafgaand aan de beoordeling of behandeling van de aanvraag om zo uitbetaiing van mogelijk

onterecht toegekende toesiagen te voorkomen

Hoe herken je een zachte stop

Het controieren of er sprake is geweest van een zachte stop doe je aan de hand van een aantal vragen

• Is de toesiag stopgezet door een behandelaar

• Ligt de datum waarop de stopmelding is opgevoerd voor de daadwerkeiijk stopdatum

• Is de stopzetting doorgevoerd voorafgaand aan of rondom de datum het opvragen van

bewijsstukken bij de burger

We werken dit uit in onderstaand voorbeeid

Ga naar raadplegen meidingen in TVS en kies voor beschrijving Burger zet toesiag stop en regeling KOT
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De melding melding 9 heeft de benaming Burger zet toeslag stop maar dit houdt niet in dat deze melding enkel

door de burger is doorgevoerd Wanneer ambtshalve een toeslag wordt gestopt wordt ook gebruik gemaakt van

deze melding

Door te kiezen voor de melding Burger zet toeslag stop verschijnen alle opgevoerde meldingen van dit type in

bet overzicht Open de melding op in te zien wat de reden van opvoeren is

Het scherm inhoud melding verschijnt met hierin aanvullende informatie over de melding Om vast te stellen

of er sprake is van een zachte stop kijken we naar de volgende rubrieken

Rubriek Inhoud Aanvullende uitleg

Brontype Bron van de melding Dit kan oa

zijn

Ambtelijk besluit

Ambtelijk

wijzigbaar

Burger

Wanneer hier staat Burger kan

er nooit sprake zijn van een

Zachte stop zoals bedoeld wordt

De melding moet opgevoerd zijn

doorToeslagen

besluit

De datum waarop de melding is

doorgevoerd

De opvoerdatum van de melding

moet altijd voor de datum

wilsuiting liggen

Datum ontvangst

Datum Wilsuiting Datum waarop de toeslag wordt

stopgezet

Deze datum moet altijd na de

datum ontvangst liggen

Toelichting Reden opvoeren van de melding
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Inlioud molding

Melding
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ln dit voorbeeld is het user ID van de behandelaar en BSN ouder gelakt

De eerste vragen kunnen met behulp van de opgezochte informatie beantwoord worden

Is de toeslag stopgezet door een behandelaar

o Ja zie brontype ambtelijk besluit

Ligt de datum waarop de stopmelding is opgevoerd voor de daadwerkelijk stopdatum

o Ja datum ontvongst ligt voor datum wilsuiting

Aangevuld met de informatie ult de toelichting kan op basis van deze vragen al vastgesteld worden dat in deze

situatie er sprake is van een zachte stop Om de laatste vraag ook te kunnen beantwoorden controleren we

wanneer de vraagbrief en of baliebrief verzonden is aan de burger Kijk hiervoor in het kantoorportaal onder

Verzonden Brieven deze check is vooral van toepassing wanneer er geen toelichting in de melding opgegeven is

waaruit al vastgesteld kan worden dat er sprake is van een zachte stop

Verzonden beiKhten

MOtVTtl

IVW

m^9m uum

AliakOtl

Uit de informatie van de melding hebben we opgehaald dat deze opgevoerd is op 23 05 2014 De in dit

voorbeeld baliebrief is verzonden op 13 06 2014 Op de laatste vraag

Is de stopzetting doorgevoerd voorafgaand aan of rondom de datum het opvragen van bewijsstukken

bij de burger

o Ja
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• Is op 1 van de vragen het antwoord Nee dan zal er geen sprake zijn van een zachte stop

Registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module Registratie na

Handmatige toets

8 Bijiage l Toelichting non response brede uitvraag en geen verdere uitvraag

Non response

Voor non respons geldt dat er geen reactie is binnengekomen van de ouder op de vraagbrieven of

rappel brieven Hiervoor dienen de volgende systemen te vjorden geraadpleegd

Stap 1 DA52

In DAS2 zullen de bewijsstukken die de ouder heeft opgestuurd zichtbaar zijn middels een

TIFF bestand Belangrijk is dan om te kijken of de ingestuurde bewijsstukken ingestuurd zijn nav

de eerder verzonden vraagbrief en of deze ingestuurd voordat de nihil beschikking vanwege het

niet reageren door de ouder is verstuurd

Stukken hebben betrekking op de verzonden vraagbrief
In de vraagbrief zijn bewijsstukken opgevraagd Wanneer in DAS2 stukken te vinden zijn die

ontvangen zijn na verzenden van de vraagbrief en in antwoord zijn op deze vraagbrief juiste

toeslagjaar en KOT gerelateerd

Stukken hebben geen betrekking op de verzonden vraagbrief
Wanneer de stukken geen betrekking hebben op de eerder verzonden vraagbrief of geen

bewijsstukken KOT zijn zijn er geen stukken ontvangen

Zie je geen respons en betreft het een jaar voor 2012 ga naar stap 2

Betreft het een jaar vanaf 2012 ga naar stap 3

Stap 2 Eldoc

In Eldoc zullen de automatische systeem brieven massaal verzonden zoals TKK en de TKKR

niet staan Voor de handmatige toets gaan wij ervanuit dat deze wel zijn verstuurd

Een TKAI brief is wel zichtbaar in Eldoc Deze brief wordt alleen door een behandelaar verstuurd

naar aanleiding van een reactie van de ouder Dit betekent dat de ouder wel heeft gereageerd en

er dus geen sprake is van non respons

Ga naar stap 3

Zie je in Eldoc geen brieven staan is er sprake van non respons De ouder komt niet in

aanmerking voor de 30k regeling Module Registratie na Handmatige toets

Stap 3 Brede uitvraag

Controleer of er sprake is geweest van een brede uitvraag aan de ouder Bij een brede uitvraag kijk

je welke informatie met behulp van een vraagbrief is uitgevraagd Gaat het om een jaar vanaf 2012

kun je vraagbrieven vinden in TVS onder verzonden brieven In de omschrijving van de brief is vaak

opgenomen Verzoek om informatie

Is in de vraagbrief een van de volgende onderdelen opgenomen

Uitvraag om gegevens van meerdere jaren tegelijk of

Uitvraag van alle gegevens over een bepaald jaar dus niet enkel een

jaaropgave en factuur contract of

Brief niet meer te vinden in TVS maar wel signalen dat er brief verzonden is en of

afwijzing op basis van niet reageren op vraagbrief
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Zo ja bij de ouder heeft een brede uitvraag plaats gevonden Ga door naar stap 4

Indian er geen sprake is geweest van brede uitvraag hoeft deze controie niet verder piaats te

vinden De ouder komt niet in aanmerking voor de 30k regeiing

Stap 4 Nadere uitvraag

Een kenmerk van vooringenomen handeien is het niet verder uitvragen na het sturen van een

verzoek om informatie Om te kijken of er nader is uitgevraagd door middei van een brief kijk je in

hetzeifde scherm in TVS als hij de brede uitvraag

In TVS zijn deze brieven te herkennen aan de titei zoals herhaaid verzoek om

informatie of brieven met een R in het kenmerk

Let op een brief waarin de kot op nihil wordt gesteid en waarin wordt aangegeven dat dit nog wel

hersteid kan worden ais de desbetreffende stukken aisnog worden opgestuurd teit niet ais een

nadere uitvraag Kenmerk van deze brief is DVTSAR

Wanneer er een brede uitvraag is geweest en geen nadere uitvraag komt de ouder in aanmerking
voor de 30k regeiing Registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module

Reoistratie na Handmatiae toets

Samenvatting
De ouder komt bij non respons wel in aanmerking voor uitbetaling van de € 30 000 indien er

sprake is van

• Wel een reactie gevonden in DAS2 of Eldoc of

• Vraagbrief niet meer te vinden in TVS of

• Wel brede uitvraag geen rappel verstuurd

9 Bijlage 2 Contra informatie

In zowel RKT als in TVS kun je een melding tegenkomen waaruit blijkt dat de toeslag is aangepast
conform contra informatie Voorbeelden hiervan zijn

Aangepast conform JO jaaropgave KOI viewer loongegevens FLG gewerkte uren

stukken van de gemeente
Gastouder is niet geregistreerd bij GGD voor 2010

Ontbrekend Irk nummer kinderen nihil beschikt

Kinderen niet bekend bij opvang
Ouder en kind niet ingeschreven op hetzeifde adres in BVR

Ouder is doeigroeper

De toeslag wordt op grond van de contra informatie aangepast en vaak is er geen nadere uitvraag
gedaan bij de ouder Deze wijzigingen betreffen reguliere wijzigingen

De ouder komt niet in aanmerking voor de 30k regeiing Registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module Reoistratie na Handmatiae toets
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Behandelkader Compensatieberekening

Versiebeheer

Versie AanpassingenDatum

1 0 13 11 2020 Definitieve versie

Aanpassing van velden L S en U Nieuwe velden toegevoegd Y Z AA AB AC en AD1 1 07 12 2020

Samenvoeging met behandelkader afronden compensatieregeling

Aanpassing gegevensbron rubrieken compensatieberekening

Bijiage 1 toegevoegd aanvullende informatie

Bijiage 2 toegevoegd aanvullende informatie Correctie na CAF

Rubriek berekening rente aangepast bijgesteld eerdere toekenning1 2 10 12 2020

1 3 08 02 2020 Automatisch inlezen rekeningnummer

Onder AD2 een correcte verwijzing gedaan naar de juiste vindplaats
Tekst aangepast onder het kopje Datum voor berekening Toeslagrente

1 4 25 02 2021

1 5 29 03 2021 Diverse tekstuele aanpassingen vanwege tekstuele aanpassingen aan de compensatie tool

Sametihang

AMQl Werkvoorraad nieuw

Behandelkader Werkopdracht Beoordelingsteam

Opstellen Hersteldossier

Module berekening Matiging terugvordering pertoeslagjaar

Module berekening proportioneel toekennen pertoeslagjaar

RTV Compensatietool

Handleiding Compensatietool
UHT VC Vooraankondiging
UHT DC Definitieve berekening compensatie nog in ontwikkeling
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Inhoud

Algemene informatie

Start Ontvangen beoordeling compensatie

Opvoeren berekening Compensatietool
Wachten terugkoppeling betaling
Informeren ouderen opstellen vooraankondiging

Algemene Informatie

Processchema compensatieberekening

start ontvangar

beaurJeling Compensatie

1 Opvoeren berekening

Compensatietool

2 Wachten

temgkoppeling betaling

3 Informeren Ouder en

opstellen

vcxiraankondiging

In onderstaand behandelkader wordt per stap beschreven wat de actie inhoud wat de aandachtspunten zijn en welke acties uitgevoerd moeten worden

Start Ontvangen beoordeling Compensatie

Het beoordelingsteam beoordeelt of er sprake is van vooringenomen handelen en de ouder hierdoor recht heeft op compensatie over de betrokken

toeslagjaren Ook kan het zijn dat de ouder betrokken is geweest in een of meerdere pre CAP zaken die eerder beoordeeld zijn als CAP Vergelijkbaar

Je start de berekening van de compensatie wanneer je de beoordeling van het beoordelingsteam ontvangen hebt

Integrale behandeling
Je start de berekening van de compensatie wanneer je de beoordeling hebt ontvangen van het volledige hersteldossier Dit houdt in dat wanneer er voor

een bepaald toeslagjaar geen sprake is van compensatie het advies van de Commissie van Wijzen toegevoegd moet worden aan het beoordelingskader De

beoordeling moet dus integraal afgerond zijn voor gestart kan worden met het opstellen van de benodigde berekeningen
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Let op Zorg er altijd voor dat het beoordelingskader opgenomen is in het hersteidossier van de ouder Dit vanwege de controles die plaatsvinden na het

doorzetten van de berekening

1 Opvoeren berekening Compensatietoot

De berekening van de compensatie wordt uitgevoerd met behulp van de RTV Robuuste Tijdelijke Voorziening Compensatietool Onderstaand is

opgenomen op welke wijze deze berekening opgebouwd moet worden en op welke wijze de rubrieken ingevuld moeten worden

Open de compensatietool via menu start Algemene LOA s Toeslagen Compensatietool
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i_ ^ c 7 fl XCompensatie Tool v1 5

BESTAND

Compensatie Tool Werkvoorraac

□□□r U ta bahandelan Ta baacrdalan Voar ftSH aanvragar n

I Auteur I Document Istatus I Auteur ]ppBSN Document Status aSN A

Vooraankondiging Compensatie nog niet volledig
Compensate type decument

I

Vooraankondiging

Herziening
Bezwaar

Definitieve be lissing

VI

Uit Ib bBtslen te volgen Betaald

I I I I I PRD

[toon Rediten dubbeUh

10 2 gServer

Database TSL_Com p ensatieTD

Schema

ccmputemaafn

[dbo]

1Q 2 g I

Dubbellillk op een dociimeni om her le openerReftBEh

Exit

Naam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron Schrijfwijze rubriek

BSN van de aanvrager Hersteldossier Numeriek BSN bestaat altijd uit 9 cijfers
Indien het BSN uit 8 cijfers bestaat gebruik

je een voorloopnul

Voer BSN Aanvrager in
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Type van status van de berekening Je hebt de keuze uit 4 mogelijkhedenCompensatietype

document

Processtap compensatie

Vooraankondiging
Wanneer je voor het eerst de berekening

opvoert

Definitteve besMssing
Na de vooraankondiging en afloop van de

bezinningsperiode

Herziening
Na uitspraak van de Commissie Werkelijke

Schade

Bezwaar

Na uitspraak van de Bezwaar Advies

Commissie

Nieuw aanmaken of

bestaande openen

Keuzeblok Nieuw aanmaken

Wanneer je niet eerder voor het type

compensatie document de berekening
hebt opgesteld en of tijdelijk hebt

opgeslagen

Bestaande openen

Wanneer je eerder deels de berekening
hebt opgesteld maar deze nog niet

doorgezet hebt voor controle

Na de keuze Nieuw aanmaken en of Bestaande openen verschijnt onderstaand scherm Kies je voor bestaande openen dan zal deze gevuld zijn met

eerder opgevoerde gegevens
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Jaar

J Toon berekeningBCompensatie Tool Berekening rekenJSE

Compensatieregeling Toeslagen

J Soort document |VoQraankondiging

] Status

B Volgnummer Aanwezige JarenB5N

[compensatie nognlstvolledlfrNaam s 1 Z014i

2015

2015

CompensatieCAF iaak hardheid

Startdatum CAF zaak

Type compensatie

Aanvraag vdor CAF of toepassing hardheid

Beschikkingsrummer bereteide beschikking

Dagtekening herstelde beschikking

Correetle als gevolg van CAF of toepassing hardheid

Beschikkingsnummer CAF correctie of hardheid

Dagtekening CAF correctie of hardheid

Compensatiebedrag voor na]

Vergoeding materiele schade 25

Invorderingsrente en kosten

Toeiichting

Toeslagrente overeenkomstig art 27 Awir

Toeiichting

Datum voor berekening Toeslagrente

Q9 5 2014 1 7 2015 30 6 2016

€ 12000 10000 15000

T1400131 TL500251 T1600131

21 2 2014 11 5 2015 27 1 2016

€ 0 0 0

T1400251 T1SO0371 T16002S1

23 S 2014 14 9 2015 30 11 2016

12 000 00 10 000 00 15 000 00€ € 37 KX g X |

9 250 Q0|€ 3 000 00 2 500 00 3 750 00 €

€0 p pc

€ €0 00 0 00 0 00 O QOj

Naam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron Schrijfwijze rubriek

Hersteldossier BeoordelingskaderJaar Toeslagjaar waarover compensatie

moet worden berekend

Numeriek

Toeslagjaar bestaat altijd uit 4 cijfers

BSN Ouder BSN Ouder Rubriek wordt automatisch gevuld

1070378 00030



Organlsatie Uitvoering Herstel Toeslagen

Onderwerp UM09 Module Compensatieberekening

Versie 1 5

Datum 29 maart 2021

Soort document Type berekening Rubriek wordt automatisch gevuld

Voorletters en achternaam van de

ouder

Hersteldossier Vul altijd de voorletters en achternaam in

de van de ouder

Naam

Voorbeeld

P J M Toeslagen

Status Status van de berekening Compensatietpol Wordt automatisch gevuld Zie de

handleiding compensatietool voor een

uitleg over de verschillende statussen

Voignummer Voignummer aanwezige bladen Compensatietool Wordt automatisch gevuld

Toeslagjaren waarover de

compensatie wordt berekend

Compensatietool Wordt automatisch gevuldAanwezige jaren

Startdatum CAP zaak Startdatum van de behandeling van de

aanvraag ihkv CAP en of overige

behandelingen waarop vastgesteld is

dat er sprake is van vooringenomen

handelen

TVS startdatum werkitem Datum

Overzicht CASUS INPUT AANQEPAST D D M M JJJJ

De naam van de pre CAP zaak waarin

de ouder is betrokken

Alfa numeriek veld Vul altijd de volledigeType compensatie TVS

naam in

Klantbeeld UHT

Mocht er sprake zijn van individuele

vooringenomenheid vul je hier Individuele

vooringenomenheid in

Aanvraag voor CAP of

toepassing hardheid

Hoogte van de toeslag voorafgaand
aan de CAP behandeling individuele

TVS Klantbeeld Dienstverlening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma
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vooringenomenheid of hardheid van

het stelsel

Klantbeeld UHT

Dit betreft hettoegekende bedrag aan

KOT voorafgaand aan de behandeling van

CAF Hiervoor raadpleeg je de

beschikkingen van het toeslagjaar in het

Klantbeeld UHT of TVS en stel je deze vast

met behulp van de startdatum CAF en of

Toezichtactie

Beschikkingsnummer
herstelde beschikking

Dit is het beschikkingsnummer
behorende bij de beschikking van het

bedrag onder Aanvraag voor CAF of

toepassing hardheid

TVS Klantbeeld Dienstverlening TOOOOOOO

Klantbeeld UHT Start altijd met hoofdletterT gevolgd door

7 cijfers Voer deze in zonder puntjes

tussen de cijfers

Dagtekening herstelde

beschikking

Dit is de dagtekening behorende bij de

beschikking onder

Beschikkingsnummer herstelde

beschikking

TVS Klantbeeld Dienstverlening Datum

D D M M JJJJKlantbeeld UHT

Correctie als gevolg
van CAF of toepassing

hardheid

Hoogte van de toeslag naar aanleiding
van de CAF behandeling individuele

vooringenomenheid of hardheid van

het stelsel

TVS Klantbeeld Dienstverlening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

TVS Klantbeeld Behandeling

Klantbeeld UHT

Raadpleeg bijiage 2 voor aanvullende

uitleg over het te gebruiken bedrag

Beschikkingsnummer
CAF Correctie of

hardheid

Dit is het beschikkingsnummer
behorende bij de beschikking van het

TVS Klantbeeld Dienstverlening TOOOOOOO

Klantbeeld UHT
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bedrag onder Correctie als gevolg van

CAF of toepassing hardheid

Start altijd met hoofdletterT gevolgd door

7 cijfers Voer deze in zonder puntjes

tussen de cijfers

Let op Is het bedrag onder Correctie als

gevolg van CAF afkomstig uit klantbeeld

behandeling dan vul je hier klantbeeld

behandeling in

Dagtekening CAF

Correctie of hardheid

Dit is de datum waarop de wijziging in

het kader van de CAF behandeling^
individuele vooringenomenheid of

hardheid van het stelsel is opgevoerd

TVS Datum

D D M M JJJJDatum opgevoerde melding of

Einddatum werkitem of

Datum verwerking mutatie

klantbeeld behandeling

Compensatiebedrag
voor na

Berekening van het

compensatiebedrag voor het

betreffende toeslagjaar

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Vergoeding Materiele

schade 25

Berekening van de materiele schade

over het compensatiebedrag

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Invorderingsrente en

kosten

Flier vul Je het bedrag in wat over het

betreffende toeslagjaar aan

invorderingsrente en kosten

daadwerkelijk in rekening is gebracht

Lie Compensatieberekening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Deze gegevens ontvang je van LIC

Toelichting Flier kan je een eventuele toelichting

geven op de rubriek Invorderingsrente

en kosten

Vrijtekstveld
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Toeslagrente

overeenkomstig art 27

Awir

De toeslagrente die de ouder moet

gaan ontvangen berekend over het

compensatiebedrag

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Toelichting Hier kan je een eventuele toelichting

geven op de rubriek Toeslagrente

overeenkomstig art 27 Awir

Vrijtekstveld

Hier vul je de datum in die van belang
is voor de periode waarover rente

moet worden berekend

Datum dagtekening van de

vooraankondiging en daarna eerste

beschikking waarmee de toeslagrente
wordt berekend en betaalbaar gesteld
Voor het invullen van deze berekening

gebruik je de datum van de dag van

invullen Bij invoeren van deze datum in

de RTV vul je de datum van opvoeren in

en tel je hier 10 werkdagen bij op

Datum voor

berekening

Toeslagrente

Datum

D D M M JJJJ

Deze datum kan na de eerste

compensatiebeschikking alleen gewijzigd
worden indien er een wijziging is in

Compensatiebedrag voor na
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Juridische bijstandPro»shandellngen

Bezwaarschrift aantai punten

Beroepschrift Rechtbank{3antal puntan

Beroepschrjft Raad van Stale aantal punten

Verschfjnen hoorzitting aantal punten

Nadere hoorzitting aantal halve punten

]1 D 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

0 0 0

Totael aantal puntan

Toelichting

Vergoeding punten x 2 x € 525] x 2

2 0Q 0 00 0 00

2 100 Gd€ 0 00 000

Eerder vergoed

Vergoeding juridische bijstand

1D 0 0€

€[ Yioo oo|2 100 00 0 00 0 00€

Naam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron Schrijfwijze rubriek

Bezwaarschrift Puntentelling op basis van het aantal

door een gemachtigde van de ouder

ingediende bezwaarschriften naar

aanleiding van de CAF behandeling

Per ingediend bezwaarschrift 1 puntTVS

DAS Let op elk bezwaar tegen een

berekeningsjaar is er een ook als er dus

meerdere bezwaren in ^6n geschrift zitten

Dus ^6n brief met een bezwaar KOT13 en

14 zijn twee bezwaren

Eldoc

Beroepschrift
Rechtbank

Puntentelling op basis van het aantal

door een gemachtigde van de ouder

ingediende beroepschriften naar

aanleiding van de CAF behandeling

TVS Per ingediend beroepschrift 1 punt

DAS Let op elk beroep tegen een

berekeningsjaar is er 66n ook als er dus

meerdere beroepen in 6^n geschrift zitten

Dus 66n beroepschrift inzake KOT13en

14 teit als 2 beroepschriften

Eldoc

Beroep 2 0
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Beroepschrift Raad

van State

Puntentelling op basis van het aantal^
door een gemachtigde van de ouder

ingediende beroepschriften naar

aanleiding van de CAF behandeling

Per ingediend beroepschrift 1 puntTVS

DAS Let op elk beroep tegen een

berekeningsjaar is er 66n ook als er dus

meerdere beroepen in 66n geschrift zitten

Dus §6n beroepschrift inzake KOT13 en

14 telt ais 2 beroeoschriiten

Eldoc

Beroep 2 0

Verschijnen

hoorzitting

Puntentelling op basis van aantal maal

dat een gemachtigde van de ouder is

verschenen op een hoorzitting naar

aanleiding van het indienen van

bezwaar en of beroep

Voor iedere hoorzitting en aanwezigheid 1

punt

TVS

DAS

Eldoc

Beroep 2 0

Nadere hoorzitting Puntentelling op basis van aantal maal

dat een gemachtigde van de ouder is

verschenen op een nadere hoorzitting
naar aanleiding van het indienen van

bezwaar en of beroep

Voor iedere nadere hoorzitting en

aanwezigheid 0 5 punt

TVS

DAS

Eldoc

Beroep 2 0

Eerder Vergoed Dit is het bedrag aan eerdere

proceskostenvergoeding

Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Beroep 2 0
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Verminderingen

Vermindering wegens eerdere bijstelling {excl rente art 27 Awir €

Toelichting

Afgetopt op Compensatiebedrag

Toelichting

Vermindering wegens over bijstelling vergoede rente art 27 Awir €

Toelichting

Afgetopt op Taeslagrente

Toelichting

Vermindering wegens niet ingevorderde KOT

Toelichting

14000 GOOO 2000

f60Q0 4000

20 000 00|6 000 00 2 000 0012 000 00 €€

2340 1234 578

4 152 00_|1 234 00 578 00 €2 340 00€

0 0 7300 € 7 300 00€

] I zie opgaaf Lid |

Zie eerdere afbeelding
Jaar 2014 Aanvraag voor CAF € 12 000 Correctie als gevolg van CAF € 0 € 12 000 Compensatiebedrag Vermindering is € 14 000 excl Rente art 27

Awir ad € 2 340 en deze wordt afgetopt aangezien deze hoger is dan bet Compensatiebedrag ad € 12 000

Jaar 2015 Aanvraag voor CAF € 10 000 Correctie als gevolg van CAF € 0 € 10 000 Compensatiebedrag Vermindering is € 6 000 excl Rente art 27 Awir

ad €1 234

Jaar 2016 Aanvraag voor CAF € 15 000 Correctie als gevolg van CAF € 4 000 € 11 000 Compensatiebedrag Vermindering is € 2 000 excl Rente art 27

Awir ad € 578 Het recht wordt bijgesteld naar € 6 000 maar deze was € 4 000 en derhalve is de vermindering € 2 000 € 6 000 € 4 000

Schrijfwijze rubriekNaam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron

Vermindering wegens
eerdere bijstelling
excl rente art 27 Awir

Bedrag wat als laatste aan de ouder is

toegekend voor het betreffende

toeslagjaar minus het bedrag in de

rubriek Correctie als gevolg van CAF

TVS Klantbeeld Dienstverlening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Klantbeeld UFIT
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Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

vermindering wegen eerdere

bijstelling

Vrijtekstveld

Afgetopt op

Compensatiebedrag

Wanneer het bed rag vermindering

wegens eerdere bijstellen hoger ligt
dan het Compensatiebedrag

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

Afgetopt op Compensatiebedrag

Vrijtekstveld

Vermindering wegens

bijstelling vergoede
rente art 27 Awir

Dit bedrag is de reeds vergoedde
rente vanwege eerdere bijstelling

Lie Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

vermindering wegens bijstelling

vergoede rente art 27 Awir

Vrijtekstveld

Afgetopt op

Toeslagrente

De vermindering wegens over

bijstelling vergoede rente kan niet

lager zijn dan 0 of de berekende

toeslagrente

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

vermindering wegen eerdere

bijstelling

Vrijtekstveld
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Vermindering wegens
niet ingevorderde KOT

Bedrag aan KOT wat niet door de

ouder isterugbetaald na het

ontvangen van de terugvordering

Lie Compensatieberekening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Let op Hieronder vallen ook de

bedragen onder fictieve

kwijtschelding Oninbaar en of Niet

verder bemoeilijken

Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

vermindering wegens niet

ingevorderde KOT

Vrijtekstveld

Immateriele schade
Datum eerste CAF correctie of hardheid

Datum dagtekaning aerate compen^atiebeschikking

Aartal maanden voor vergoeding immateriele schade raar boven afgerond

Aartal halve jaren voor vergoeding immateriele schade naar boven afgerond

Vergoeding immateriele schade € 500 per zes maanden Maximaal gelijk aan compensatiebedrag

23 B 2014

31 12 2020

] maanden

1 halve jaren

77

13

6 500 00|C

Schrijfwijze rubriekNaam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron
Dit is dezelfde datum als ingevoerd in

rubriek Dagtekening CAP correctie of

hardheid

CompensatietoolDatum eerste CAF

correctie of hardheid

Datum

D D M M JJJJ

Dit is de oudste datum die is vermeld

in deze rubriek In het voorbeeld dus

23 08 2014

Datum Dagtekening
eerste

compensatiebeschikking

Vooraankondiging Datum

D D M M JJJJ
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Datum dagtekening van de

vooraankondiging die verzonden gaat

worden

Definitieve beschikking
Datum dagtekening van de definitieve

beslissing die verzonden gaat worden

Voor het invullen van deze

berekening gebruik je de datum van

de dag van invullen Bij invoeren van

deze datum in de RTV vul je de datum

van opvoeren in en tel Je bier 10

werkdagen bij op

Deze datum kan na de definitieve

beslissing niet gewijzigd worden

Aantal maanden voor

vergoeding Immateriele

schade

Aantal maanden waarover de

immateriele schadevergoeding
berekend moet worden

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Aantal halve jaren voor

vergoeding immateriele

schade

Aantal halve jaren waarover de

immateriele schadevergoeding
berekend moet worden

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Vergoeding immateriele

schade € 500 per zes

maanden Maximaal

gelijkaan

compensatiebedrag

Totaalbedrag aan vergoeding
immateriele schade

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld
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i_ ^ c ICompensatie Tool

gBESTAND 101

J

Compensatie Tool Berekening 2014 2015 2016 Bereken Toor berekening

Toelichting

Totaal

22 250 00|Subsaldo

Extra Compensatie 1

Totaal

€

223 Q0|€

~2Z 473 00|€

Verrekening

Vorige faetalingen OudeSpoed betalingen Nieuwe Spaed betalingen

[Bedrag[Kenmerk Betreft BetaalDatumDocunoenttype Bedrag Betreft Bedrag BetaalDatum

Voorschot 5 000 00 11 11 202Q

Som eerdere betatingen €

Uitte betalen bedrag € 17 473 001

Kenmerk \Be5chikkInesnummer

Kenmerk\ Beschikkingsnummer [0021 21 21212 T 14 9 0011

Datum dagtekening van deze brief

HMiddel
Be»chikk1ngsk«nmerk
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52 750 Q0|Subsaldo

Extra Compensatie 1

Minimum o b w forfaitair bedrag ad € 30 000 Catshuisregeling

Totaal

Totaal €

^ [ 528 00|
^ [ 30 000 Q0|
^ [ 53 278 00|

Verrekening
Vorige batalirgen Oude Spoed betalingen Nieuwe Spoed betalingen

m[Kenmerk [Bedrag [Bedrag [BetaalDatumDocumenttype Betreft Betreft

Voorschot

Bedrag BetaalDatum

5 000 00 11 11 2000

lEl

5 000 Q0| ISom eerdere betalingen

Uit te betalen bedrag 4B Z78 Q0|

Kenmerk \Beschikkingsnummer
Kenmerk \ BeschikkingsnummEr

Datum dagtekening van deze brief |
Beschlkkingskenmerk

Middel Ikot

Schrijfwijze rubriekNaam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron
Subsaldo In deze rubriek wordt het subsaldo

van het compensatiebedrag getoond

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

In deze rubriek wordt de aanvulling
van 1 over het compensatiebedrag

getoond

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuldExtra Compensatie 1

Let op Indien het subsaldo plus extra

compensatie onder de € 30 000 blijft
dan wordt het totaal bedrag

aangevuld op basis van het minimum

o b v het forfaitaire bedrag af €

30 000
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Minimum o b v

forfaitair bedrag ad €

30 000

Catshuisregeling

In deze rubriek wordt het minimum

forfaitair bedrag getoond Dit bedrag
moet een ouder minimaal ontvangen

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Totaal In deze rubriek wordt het totaal

compensatiebedrag getoond

rekening houdend met het berekende

compensatiebedrag en de eventuele

aanvulling vanwege het minimum

forfaitair bedrag van € 30 000

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Verrekening

Vorige betalingen

In deze rubriek worden eventueel

aanwezige vorige betalingen getoond

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Let op Hier worden niet eerste

betalingen getoond

Verrekening
Oude spoedbetalingen

In deze rubriek worden bij de

vooraankondiging opgevoerde

spoedbetalingen getoond wanneer je

de definitieve berekening opmaakt

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Verrekening
Nieuwe

spoedbetalingen

In deze rubriek worden eerste

betalingen opgevoerd en eventueel

eerdere vergoedde immateriele

schade

Hersteldossier Raadpleeg de handleiding

Compensatietool voor het opvoeren van

de eerste betaling

Beschikkingsnummer Klik op de button

Beschikkingskenmerk om deze

rubriek tevullen

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld door

klikken op de button

Middel Toeslagsoort waarover de

compensatie wordt berekend

Hersteldossier Altijd regel ing KOT
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Betaalgegevens
] Adres [

Woonplaats [
] Postcode [

IBAN

OphBlen binkfegevant
]BIC

Teneamstetling [ ] ® F^ederlands O Builenlands

Opmetking voor collega s

I IVoegeenJaarCoe Controteer form Lateir beoordelen Tussentijds Opslaar^ Exit

IBAN nummer van de ouder Rubriek wordt automatisch gevuldIBAN

Hiervoor worden de systemen van de

Belastingdienst gebruikt De volgorde
van toepassing hiervoor is te vinden

in Module UM 12 Ook het wijzigen

van dit bankrekeningnummer staat

hier beschreven

BIC Hiervoor worden de systemen van de

Belastingdienst gebruikt

Rubriek wordt automatisch gevuld

Tenaamstelling Hiervoor worden de systemen van de

Belastingdienst gebruikt

Rubriek wordt automatisch gevuld Indien

hier een rare tenaamstelling naar voren

komt dan kan dit handmatig aangepast

worden zie hiervoor Module UM 12

Adres postcode en

woonplaats

Adresgegevens van de ouder TVS Voorbeeld

Hersteldossier P J M Toeslagen

Toeslagenweg 1

5000 TL ToeslagenKlantbeeld UHT
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BvR

Opmerkingen collega s Hier kan opmerkingen invullen

bestemd voor het controleteam

Compensatietool Vrij tekstveld

Na het volledig invullen van de compensatieberekening kies je voor Controleer Formulier’ Mocht er een pop up verschijnen met een foutmelding los deze

foutmelding van altijd op

Heb je het formulier gecontroleerd en er zijn geen foutmeldingen meer kies dan voor Laten Beoordelen Het formulier wordt nu aangeboden voor de 4

ogen controle

Let op Na het doorzetten van de berekening mag de vooraankondiging NIET opgemaakt en verzonden worden Er moet gewacht worden op terugkoppeling
over de berekening en dat deze aangeboden is bij de bank

2 Wachten terugkoppeling betaling

De compensatieberekening wordt altijd gecontroleerd aan de hand van een 4 ogen controle Het is mogelijkdat in deze controle onjuistheden naarvoren

komen Hierover ontvang je altijd terugkoppeling Zie bijiage 1 voor meer uitleg over de verschillende statussen in de Compensatietool

Goedgekeurd aanbieden voor betaling
Wanneer de opgevoerde berekening is goedgekeurd wordt deze aangeboden voor uitbetaling Deze uitbetaling vind niet dagelijks plaats Eenmaal per week

op maandag wordt het exportbestand uit de compensatietool gedraaid Dit exportbestand wordt omgezet in een betaalbestand Het betaalbestand wordt

uiteindelijk aangeboden om de compensate ook daadwerkelijk uitte betalen Binnen 2 werkdagen na het aanbieden van het betaalbestand wordt het

betaalbestand ook aangeboden aan de bank om de betalingen te verzorgen

3 Informeren ouder en opstellen vooraankondiging

Nadat je terugkoppeling hebt ontvangen dat de betaling is aangeboden en of de berekening heeft in de compensatietool Goedgekeurd aangeboden voor

betaling kan je de ouder gaan informeren over de compensatieberekening
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1 Informeren ouder over de betaling
2 Opstellen vooraankondiging

Adi Informeren ouder

Je neemt contact op met de ouder en of gemachtigde via het voorkeurskanaal om de ouder te informeren dat de betaling van de compensatie uitbetaald

wordt Tussen het aanbieden van het betaalbestand aan de bank en het moment dat het bedrag bij de ouder op de rekening staat zit ongeveer 5

werkdagen Ouder moet er dus rekening mee houden dat het bedrag niet direct op de rekening staat maar enkele dagen later

Informeer de ouder dat deze de vooraankondiging gaat ontvangen met hierin de volledige berekening van compensatie Indien gewenst kan de ouder na

ontvangst van de berekening contact opnemen om deze nogmaals door te lopen

Ad2 Opstellen vooraankondiging

Nadat er contact is geweest met de ouder moet de vooraankondiging compensatie opgesteld en verzonden worden Het opstellen van de vooraankondiging
bestaat uit 2 delen

1 Opstellen UHT VC Vooraankondiging compensatie via TVS

Opstellen berekening compensatie2

Adi Opstellen UHT VC Vooraankondiging compensatie via TVS

Maak in TVS de Work Around Wachtstap aan en claim deze nadat deze is aangemaakt

Open de werkopdracht Work Around Wachtstap en kies voor Brieven

Kies voor UHT VC Vooraankondiging compensatie

Vul de gevraagde gegevens in in de brief

Kies voor afhandeling Wachtstap aanmaken Maak een wachtstap aan van 6 weken gerekend vanaf de datum dagtekening vooraankondiging

Sla de brief op in het hersteldossier

Ad2 Opstellen berekening compensatie
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De label met hierin de berekening kan niet aangemaakt worden via TVS Deze meet daarom apart aangemaakt worden De berekening kan je vinden op

de Kennisbank onder B 8 B waarbij het gaat om het document met documentnaam Bijlage berekening compensatie vs 27112020

Na het invullen van de berekening sla je deze ook op in het hersteldossier van de ouder

Voor het verzenden van de brief en de berekening maak je gebruik van het Centraal Printen UHT
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Catshuisregeling KOT Handmatige toets

Versiebeheer

Versie Datum Aanpassingen

0 8 12 02 2021 Conceptversie voor proefproductie

0 9 02 03 2021 Aanvulling na eerste resultaten handmatige toets

1 0 16 03 2021 Aanpassingen na review

19 03 2021 Aanpassingen na doorloop behandelkader1 1

Inhoudsopgave

Achtergrondinformatie Wettelijk kader

Achtergrondinformatie Doel handmatige toets Catshuisregeling
Te gebruiken systemen
Start uitvoeren handmatige toets

Vaststellen terugvordering toeslagjaar voor 2012

Vaststellen terugvordering toeslagjaar na 2012

Controle Zachte stop

Bijiage 1 Contra informatie

Bijiage 2 Toelichting Non response brede uitvraag en geen verdere uitvraag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Achtergrondinformatie Wettelijk kader

De Belastingdienst Toeslagen probeert in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag

belegd bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen zo snel en zorgvuldig mogelijk alle gedupeerde
ouders recht te doen door het vaststellen van compensaties tegemoetkomingen en herzieningen van

de kinderopvangtoeslag hierna compensate en tegemoetkoming

Om ouder sneller recht te kunnen doen heeft het Kabinet een aantal maatregelen aangekondigd Een

van de maatregelen betrefl het uitkeren van een forfaitair bedrag van € 30 000 aan alle gedupeerde
ouders die een verzoek voor herstel hebben ingediend

Het volledige besluit kun je terugvinden op Besluit forfaitair bedraa en verruimina Comoensatiereaelina

2 Achtergrondinformatie Doel handmatige toets Catshuisregeling

Voor een grote groep ouders is het niet mogelijk om met behulp van verzameling van gegevens de

ouder direct in te sluiten voor uitbetaling van € 30 000 Voordat over kan worden gegaan tot het

informeren van de ouder en het uitbetalen van het bedrag moet de handmatige toets uitgevoerd
worden

Doel Handmatige toets

Het doel van de handmatige toets is om te zoeken naar een zogenaamd haakje om het bedrag van €

30 000 te kunnen toekennen

Voorwaarden uitbetaling € 30 000

• De ouder komt in enig toeslagjaar in aanmerking voor compensatie en of herstel

• Voor herstel geldt dat sprake moet zijn van een minimale terugvordering of verlaging van de

toeslag met € 1 500

• Wanneer sprake is van individuele vooringenomenheid geldt er geen minimale terugvordering
of verlaging van de toeslag

Voor het uitbetalen van het bedrag van € 30 000 wordt enkel de toets uitgevoerd conform onderstaand

behandelkader Het is niet de bedoeling om een integrate beoordeling uit te voeren De

integrate beoordeling van het hersteldossier voIgt op een later moment
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Het uitvoeren van de handmatige toets wordt in een stappenplan weergegeven Wanneer uit een van

de controles biijkt dat er sprake is van het betreffende onderwerp komt de ouder in aanmerking voor

uitbetaiing van € 30 000 De andere stappen hoeven dan niet meer uitgevoerd te worden

Veel ouders hebben een herbeoordeling aangevraagd over meerdere toeslagjaren Mocht uit de

controles op het jaar nog geen haakje gevonden zijn wordt vervolgd met het volgende jaar

Toets punten lichte toets

Heefl er een ongerechtvaardigde stopzetting KOT zonder voorafgaande individuele beoordeling
zachte stop

• Is er sprake geweest van een terugvordering in enig jaar van minimaal € 1 500

• Zo ja zag de terugvordering op

o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken handtekening
ontbreken enkele bewijsstukken

• Is er sprake van een brede uitvraag
o Heeft de ouder een vraagbrief ontvangen met het verzoek bewijsstukken aan te

leveren

o Is er afgewezen vanwege non response zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 8

• Is er een rappel verzonden aan de ouder nadat deze niet gereageerd heeft

Resultaten handmatige toets

Na het uitvoeren van de handmatige toets wordt het resultaat vastgelegd in TVS Op basis van het

resultaat worde de benodigde vervolgactie ingezet

Resultaat Nee

• Het resultaat komt uit op Nee wanneer er op basis van de toets onvoldoende aanwijzingen

zijn voor uitbetaiing van de € 30 000

o Er is sprake van stopzetting door ouder zelf Non respons

o Non respons

o Vordering is ontstaan door aanpassing gegevens op basis van contra informatie

• Ouder ontvangt informatiebrief dat deze nu niet in aanmerking komt voor uitbetaiing van de €

30 000

• Hersteldossier wordt opgepakt in integrale beoordeling

Resultaat Ja

Het resultaat is Ja wanneer er in enig toeslagjaar voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetaiing van de € 30 000

o Er is mogelijk recht op compensatie
o Er is mogelijk recht op toepassen hardheidsregeling
o Er is mogelijk recht op matigen van de terugvordering
Ouder wordt gebeld door medewerker Belastingtelefoon met de informatie dat deze het

bedrag van € 30 000 gaat ontvangen of een aanvulling indien ouder al eerder bedrag
heeft ontvangen
Ouder ontvangt beschikking
Ouder wordt opgepakt in integrale beoordeling tenzij ouder zelf aangeeft dat integrale

beoordeling niet meer nodig is

Resultaat Onbekend

• Het resultaat is onbekend wanneer niet met zekerheid vastgesteld kan worden of de ouder wel

of niet in aanmerking komt voor uitbetaiing van de € 30 000

• Er zal een extra toets plaatsvinden om te komen tot een resultaat van Ja of Nee

3 Te gebruiken systemen

TVS
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Digitale Archief

Klantbeeld UHT SAS

DAS

Eldoc

Kennisbank UHT

4 Start uitvoeren Handmatige toets

Start Voor bet uitvoeren van de handmatige toets worden de volgende gegevens meegegeven

• BSN Ouder

• Terugvordering KOT per toesiagjaar
• Bedrag terugvordering KOT per toesiagjaar

De handmatige toets wordt gestart met het toesiagjaar waarin de ouder de hoogste terugvordering
heeft ontvangen

Stap 1 Stel vast met behuip van de aangeleverde gegevens of de ouder in enig toesiagjaar een

terugvordering heeft ontvangen van minimaal € 1 500

• Zo ja en betreft toesiagjaar voor 2012 start de toets voor dat toesiagjaar met

hoofdstuk 5 Vaststellen reden terugvordering toesiagjaar voor 2012

• Zo ja en betreft toesiagjaar vanaf 2012 start de toets voor met hoofdstuk 6

Vaststeiien reden terugvordering toesiagjaar vanaf 2012

• Zo nee en geen zachte stop vastgesteid voor enig toesiagjaar registreer het

resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module Reoistratie na Handmatige

toets

Stap 2 Vervolg van de handmatige toets is of er sprake is geweest van een zachte stop Deze

controie moet uitgevoerd worden voor aiie toesiagjaren

• Voor geen enkei toesiagjaar sprake van een zachte stop Maak hiervoor gebruik van de

Module Reoistratie na Handmatige toets

5 Vaststellen reden terugvordering toesiagjaar voor 2012

Wanneer voor de ouder sprake is van een terugvordering van minimaal € 1 500 in toesiagjaar voor

2012 moet vastgesteid worden wat de reden van de terugvordering is geweest

Stap 1 Open TVS en tik het BSN van ouder in Burger Selecteren

Scherm Klantbeeld kantoor verschijnt

Open Raadplegen Digitaal ArchiefStap 2

Stap 3 Vul onder Filteren het toesiagjaar in Onder Zoekresultaten verschijnen
automatisch de documenten behorende bij het toesiagjaar

Stap 4 Open het document Beschikking met in de naam RKT

Stap 5 Scroll in het document naar de rubriek Behandelstap onderaan in het document

Controleer of hier informatie te vinden is

• Geen informatie of geen behandelstap aanwezig ga verder met stap 7

• Informatie of behandelstap aanwezig ga verder met stap 6
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Stap 6 Kijk naar de bevindingen onder Verslagtekst

Is in de opmerking een van de volgende redenen opgenomen

o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoidoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten

eigen bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kieine formeie tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken o Bewijsstukken onvoliedig

• Zo ja ouder komt in aanmerking voor uitbetaling € 30 000 registreer het resultaat in

TVS

o Maak hiervoor gebruik van de Moduie Reaistratie na Handmatige toets o

Zo nee ga verder met stap 7

Stap 7 Controieer of er voor het toesiagjaar meer informatie staat in de resuitaten van het

toeslagjaar zie stap 3 zoals bijvoorbeeld kantoorbrieven Mochten hier beslissingen op

bezwaar staan kenmerk BOB hoef je deze niet verder te bekijken

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor uitbetalen

van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module

Reaistratie na Handmatige toets

• Is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoidoende aanwijzingen zijn ga naar

stap 8

Stap 8 Open Eidoc via intranet ICT A Z E Eidoc 3 en vul achter Burgerservicenummer het

BSN in en selecteer bij bedrijfsproces WKO

Controieer of er voor het toeslagjaar documenten aanwezig zijn

• Zo ja is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de

Module Reaistratie na Handmatige toets

• Zo nee of zo ja is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoidoende

aanwijzingen zijn ga naar stap 9

Stap 9 Open DAS2 Vul het BSN van de ouder in en selecteer het toeslagjaar Zoek naar TIFF

bestanden Ook kun je XML bestanden vinden waaruit kan blijken dat een ouder zelf de

toeslag heeft gestopt en of gewijzigd heeft

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor uitbetalen

van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module

Reaistratie na Fiandmatiae toets

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoidoende aanwijzingen zijn ga
verder met het volgende toeslagjaar Begin de toets met Hoofdstuk 4 stap 1

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoidoende aanwijzingen zijn en je
hebt alle betrokken toeslagjaren doorlopen registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module Reaistratie na Handmatige toets

6 Vaststellen reden terugvordering toeslagjaar vanaf 2012

Stap 1 Open TVS en tik het BSN van ouder in Burger Selecteren

Scherm Klantbeeld kantoor verschijnt
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Stap 2 Open Klantbeeld Behandeling

Stap 3 Vul in de rubriek Parameters beslissing in de rubriek Toesiagjaar het toesiagjaar
waarvoor er een terugvordering van € 1 500 aanwezig is

Kies hierna voor Beslissing KOT

Je komt in het scherm Besiissing KOT waarin alle besiissingen en bedragen getoond
worden over het gekozen toesiagjaar

Noteer de datum onder transactiedatum van de meiding waarmee de toesiag naar beneden is

bijgesteid

Stap 4 Ga naar Klantbeeld Kantoor en kies voor Afgehandeide zaken

Controieer in het werkitem onder Proces waarvan de einddatum in de periode iigt van de

transactiedatum die je in de vorige stap hebt verzameid Je opent het werkitem door op de pius te

kiikken

Is in de opmerking een van de volgende redenen opgenomen

o het niet voiiedig betaien van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoidoende aangetoond hebben van het betaien van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kieine formeie tekortkoming bijv ontbreken handtekening
ontbreken enkeie bewijsstukken of

o Bewijsstukken onvolledig

Zo ja ouder komt in aanmerking voor de 30k regeling registreer het resuitaat in TVS Maak hiervoor

gebruik van de Moduie Reaistratie na Handmatige toets

Zo nee ga naar stap 5

Stap 5 Wanneer in het werkitem onvoidoende informatie terug te vinden is om vast te

stellen wat de reden is waarom de toesiag naar beneden is bijgesteid controleren we

de notities

Ga terug naar Klantbeeld Kantoor en controieer in de rubriek Notities of er een

notitie is aangemaakt met in de omschrijving de naam van het werkitem en of

KOT met het betreffende toesiagjaar

Is in de notitie een van de volgende redenen opgenomen o het niet voiiedig
betaien van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoidoende aangetoond hebben van het betaien van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kieine formeie tekortkoming bijv ontbreken handtekening
ontbreken enkeie bewijsstukken o Bewijsstukken onvolledig

Zo ja ouder komt in aanmerking voor de 30k regeling registreer het resuitaat in TVS Maak hiervoor

gebruik van de Module Reaistratie na Handmatige toets

Zo nee ga naar stap 6

Stap 6 Mochten de notities ook geen uitkomst bieden controleren we de brieven die verzonden

zijn Deze vind je in de rubriek Verzonden brieven
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Controleer of er beslisbrieven verzonden zijn in de periods van de veriaging of

stopzetting is Open de brief om de motivatie van de besiissing in te kunnen zien

Is in de brief een van de volgende redenen opgenomen

o het niet voiiedig betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kieine formeie tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken of

o Bewijsstukken onvoiledig

• Is uit deze informatie vast te steilen dat er voidoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resuitaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Moduie Reaistratie na Handmatige toets

• Is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga

verder met het volgende toeslagjaar Begin de toets met Hoofdstuk 4 stap 1

• Is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn en je
hebt alle betrokken toeslagjaren doorlopen registreer het resuitaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module Reoistratie na Handmatige toets

7 Controle Zachte stop

Wanneer er sprake is van een zachte stop geldt de minimale terugvordering van € 1 500 niet om

vast te steilen of ouder in aanmerking komt voor uitbetaling van € 30 000 Wanneer na de controle

op reden terugvordering geen uitkomst is of de ouder in aanmerking komt voor uitbetaling van de

€ 30 000 moet voor ieder toeslagjaar gecontroleerd worden of er sprake is van een zachte stop

Een zachte stop houdt in Het door Toeslagen in de toekomst stopzetten van een toeslag in het

lopende toeslagjaar voorafgaand aan de beoordeling of behandeling van de aanvraag om zo

uitbetaling van mogelijk onterecht toegekende toeslagen te voorkomen

Hoe herken je een zachte stop
Het controleren of er sprake is geweest van een zachte stop doe je aan de hand van een aantal

vragen

• Is de toeslag stopgezet door een behandelaar

• Ligt de datum waarop de stopmelding is opgevoerd voor de daadwerkelijk stopdatum
• Is de stopzetting doorgevoerd voorafgaand aan of rondom de datum het opvragen van

bewijsstukken bij de burger

We werken dit uit in onderstaand voorbeeld

Ga naar raadplegen meldingen in TVS en kies voor beschrijving Burger zet toeslag stop en regeling
KOT

De melding melding 9 heefl de benaming Burger zet toeslag stop maar dit houdt niet in dat deze

melding enkel door de burger is doorgevoerd Wanneer ambtshalve een toeslag wordt gestopt wordt

ook gebruik gemaakt van deze melding

Door te kiezen voor de melding Burger zet toeslag stop verschijnen alle opgevoerde meldingen van

dit type in het overzicht Open de melding op in te zien wat de reden van opvoeren is
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Het scherm inhoud melding verschijnt met hierin aanvullende informatie over de melding Om vast

te stellen of er sprake is van een zachte stop kijken we naar de volgende rubrieken

Rubriek Inhoud Aanvullende uitleg

Bron van de melding
Dit kan oa zijn

Ambteiijk besluit

Ambteiijk besluit

wijzigbaar

Burger

Wanneer hier staat Burger

kan er nooit sprake zijn van

een Zachte stop zoals bedoeld

wordt

De melding moet opgevoerd

zijn door Toeslagen

Brontype

Datum ontvangst De datum waarop de melding is

doorgevoerd

De opvoerdatum van de

melding moet altijd voor de

datum wilsuiting liggen

Datum Wiisuiting Datum waarop de toeslag
wordt stopgezet

Deze datum moet altijd na de

datum ontvangst liggen

Toelichting Reden opvoeren van de

melding

De stopzetting is doorgevoerd

voorafgaand aan of rondom

de datum het opvragen van

bewijsstukken bij de burger

Inlioticl melding

Melding

M«lrhni lO

Mop

kvnorM

10 2 g

10 2 g
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»rip«N n«ldlnc

10 2 e

Ambl«4k|lr tmOuHCbnnlvfHt

« iOH

000 m tO«l4«C

Ihd

KMMi EI«Mionwh

ribwmhtlng

I 01 1

CAk S KDT CMtOpt p»f 0

10 1 d

0 07 014

0 Hlniirt n|ivdn|f

In dit voorbeeld is het user ID van de behandelaar en BSN ouder gelakt

De eerste vragen kunnen met behulp van de opgezochte informatie beantwoord worden

Is de toeslag stopgezet door een behandelaar

Ja zie brontype ambteiijk besluit
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Ligt de datum waarop de stopmelding is opgevoerd voor de daadwerkeiijk

stopdatum o Ja datum ontvangst ligt voor datum wilsuiting

Aangevuld met de informatie uit de toelichting kan op basis van deze vragen al vastgesteld worden

dat in deze situatie er sprake is van een zachte stop Om de laatste vraag ook te kunnen

beantwoorden controleren we wanneer de vraagbrief en of baliebrief verzonden is aan de burger

Kijk hiervoor in het kantoorportaal onder Verzonden Brieven deze check is vooral van toepassing
wanneer er geen toelichting in de melding opgegeven is waaruit al vastgesteld kan worden dat er

sprake is van een zachte stop

Ver^o^^le^ benchten

aiofvm

vnt

ivtw«

U J M

•amaiiiiFiM

ttrtwREjur

Uit de informatie van de melding hebben we opgehaald dat deze opgevoerd is op 23 05 2014 De

in dit voorbeeld baliebrief is verzonden op 13 06 2014 Op de laatste vraag

Is de stopzetting doorgevoerd voorafgaand aan of rondom de datum het

opvragen van bewijsstukken bij de burger o Ja

□ Is op 1 van de vragen het antwoord Nee dan zal er geen sprake zijn van een zachte

stop

Registreer het resultaat in TVS

8 Bijiage 1 Contra informatie

In zowel RKT als in TVS kun je een melding tegenkomen waaruit blijkt dat de toeslag is aangepast
conform contra informatie Voorbeelden hiervan zijn

Aangepast conform JO jaaropgave KOI viewer loongegevens FLG gewerkte uren stukken

van de gemeente

Gastouder is niet geregistreerd bij GGD voor 2010

Ontbrekend Irk nummer kinderen nihil beschikt

Kinderen niet bekend bij opvang

Ouder en kind niet ingeschreven op hetzelfde adres in BVR

Ouder is doelgroeper

De toeslag wordt op grond van de contra informatie aangepast en vaak is er geen nadere uitvraag

gedaan bij de ouder Deze wijzigingen betreffen reguliere wijzigingen

De ouder komt nog niet in aanmerking voor de 30k regeling Registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module Reoistratie na Handmatige toets

9 Bijiage 2 Toelichting non response brede uitvraag en geen verdere uitvraag

Non response

Voor non respons geldt dat er geen reactie is binnengekomen van de ouder op de vraagbrieven of

rappel brieven Hiervoor dienen de volgende systemen te worden geraadpleegd

Stap 1 DAS2

In DAS2 zullen de bewijsstukken die de ouder heeft opgestuurd zichtbaar zijn middels een TTFF

bestand Belangrijk is dan om te kijken of de ingestuurde bewijsstukken ingestuurd zijn naar
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aanleiding van de eerder verzonden vraagbrief en of deze ingestuurd voordat de nihil beschikking

yanwege het niet reageren door de ouder is verstuurd

Stukken hebben betrekking op de verzonden vraagbrief
In de vraagbrief zijn bewijsstukken opgevraagd Wanneer in DAS2 stukken te vinden zijn die

ontvangen zijn na verzenden van de vraagbrief en in antwoord zijn op deze vraagbrief juiste
toeslagjaar en KOT gerelateerd

Stukken hebben geen betrekking op de verzonden vraagbrief
Wanneer de stukken geen betrekking hebben op de eerder verzonden vraagbrief of geen bewijsstukken
KOT zijn zijn er geen stukken ontvangen

Zie je geen respons en betreft het een jaar voor 2012 ga naar stap 2

Betreft het een jaar vanaf 2012 ga naar stap 3

Stap 2 Eldoc

In Eldoc zullen de automatische systeem brieven massaal verzonden zoals TKK en de TKKR niet

staan Voor de handmatige toets gaan wij ervanuit dat deze wel zijn verstuurd

Een TKAI brief is wel zichtbaar in Eldoc Deze brief wordt alleen door een behandelaar verstuurd

naar aanleiding van een reactie van de ouder Dit betekent dat de ouder wel heeft gereageerd en er

dus geen sprake is van non respons

Is de aanvraag van de ouder stopgezet naar aanleiding van uitvraag door middel van de TKK TKKR

brief Ga naar stap 5

Stap 3 Brede uitvraag

Controleer of er sprake is geweest van een brede uitvraag aan de ouder Bij een brede uitvraag kijk

je welke informatie met behulp van een vraagbrief is uitgevraagd Gaat het om een jaar vanaf 2012

kun je vraagbrieven vinden in TVS onder verzonden brieven In de omschrijving van de brief is vaak

opgenomen Verzoek om informatie

Is in de vraagbrief een van de volgende onderdelen opgenomen

• Uitvraag om gegevens van meerdere jaren tegelijk of

■ Uitvraag van alle gegevens over een bepaald jaar dus niet enkel een

jaaropgave en factuur contract of

■ Brief niet meer te vinden in TVS maar wel signalen dat de brief verzonden is en of

afwijzing op basis van niet reageren op vraagbrief
■ De TKAI brief is verzonden aan de ouder

Zo ja bij de ouder heeft een brede uitvraag plaats gevonden Ga door naar stap 4

Indien er geen sprake is geweest van brede uitvraag hoeft deze controle niet verder plaats te

vinden De ouder komt nog niet in aanmerking voor de 30k regeling Registreer het resultaat in

TVS Maak hiervoor gebruik van de Module Reoistratie na Handmatige toets

Stap 4 Nadere uitvraag

Een kenmerk van vooringenomen handelen is het niet verder uitvragen na het sturen van een verzoek

om informatie Om te kijken of er nader is uitgevraagd door middel van een brief kijk je in hetzelfde

scherm in TVS als hij de brede uitvraag
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In TVS zijn deze brieven te herkennen aan de titel zoals herhaald verzoek om informatie

of brieven met een R in het kenmerk

Let op een brief waarin de kot op nihil wordt gesteid en waarin wordt aangegeven dat dit nog wel

hersteld kan worden ais de desbetreffende stukken aisnog worden opgestuurd teit niet ais een nadere

uitvraag Kenmerk van deze brief is DVTSAR

Samenvatting
De ouder komt wanneer voor deze ouder de aanvraag is stopgezet wegens non respons mogeiijk
wel in aanmerking voor uitbetaiing van de € 30 000 indien er sprake is van

• Wei een reactie gevonden in DAS2 of Eldoc voor nihllbeschikkingsdatum en KOT

gereiateerd of

• TKAI brief in Eidoc maar geen reactie op deze brief of

■ Vraagbrief niet meer te vinden in TVS of

■ Wei brede uitvragen geen rappei verstuurd

Stap 5 Contact opnemen met de ouder

Met behuip van de verzamelde informatie is nog niet direct vast te steiien of de ouder in aanmerking
komt voor betaiing van de 30 000 euro Dit geldt wanneer we in de systemen geen vraagbrieven
kunnen terugvinden maar de aanvraag is stopgezet wegens non response Daarom nemen we contact

op met de ouder om het verhaai van de ouder in de toets mee te nemen Let op Er kan sprake zijn
van evident geen recht ook hier geldt dat het verhaai van de ouder leidend is en moet er contact

opgenomen worden met de ouder

Ga naar hoofdstuk 10 Contact opnemen met de ouder

10 Contact opnemen met de ouder

Korn je met behuip van dit kader niet op een duidelijke onderbouwde Ja of Nee uit of er is

onduidelijk over de situatie van de ouder neem je contact op met de ouder

Stap 1 Zoek het telefoonnummer van de ouder op in TVS Dit kun je vinden in de

werkopdracht Verzoek herbeoordeling bij telefoonnummer of onder Telefoonnummer

in het klantbeeld Kantoor

Neem contact op met de ouder Maak hiervoor gebruik van het belscript Contact

opnemen met ouder na handmatige toets

Na afloop van het gesprek maak je een notitie aan in TVS Dit doe je via notitie maken

Stap 2

Stap 3

Raadplegen hulshouden

Raadplegen digicaal archief

Opvragan WLZ mdieatit

Bahaar varworvan raeht

Wijziging invoaran

Notitia

Lopende zaken

Proces Startdatutn Einddatum Uitente datum Bahandeiaar

UiUoakepdrachtTSL 14 04 2021 16 04 2021

UrtzoakopdrachtTSL 10 02 2021 12 02 2021

U uoakopdraehtTSL 12 01 2021 14 01 2021

Maar infonnatiaNot tia makan

Werkopdracht maken

Wijzigen lelefoonnummeris

Kianthistorie

Stap 4 Het volgende scherm verschijnt
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Notitie maken
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Plaats een vinkje bij N a v telefonisch contact

Vul bij onderwerp het volgende in Gebeld met ouder voor handmatige toets 30k

Geef bij omschrijving een kort en duidelijk verslag van het gesprek

Stap 5 Klik op opslaan Het gespreksverslag is nu vastgelegd in TVS

Stap 6 Stel vast met behulp van het verhaal van de ouder of de ouder in aanmerking komt

voor uitbetaling van de 30 000 euro Het verhaal van de ouder is hierin leidend Denk

hierbij aan het aangeven door de ouder dat deze wel gereageerd heeft op vraagbrieven
dat er wel opvang is geweest of dat een ouder wel doelgroeper is geweest

Wanneer je met het verhaal van de ouder erbij nog niet zeker bent van de uitkomst

leg deze dan voor aan de VTA

Registreer de uitkomst in TVS Maak hiervoor gebruik van Module Realstratie na Handmatige toets
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Catshuisregeling KOT Handmatige toets

Versiebeheer

Versie Datum Aanpassingen

0 8 12 02 2021 Conceptversie voor proefproductie

0 9 02 03 2021 Aanvulling na eerste resultaten handmatige toets

1 0 16 03 2021 Aanpassingen na review

1 1 19 03 2021 Aanpassingen na doorloop behandelkader

Inhoudsopgave

1 Achtergrondinformatie Wettelijk kader

2 Achtergrondinformatie Doel handmatige toets Catshuisregeling
3 Te gebruiken systemen
4 Start uitvoeren handmatige toets

5 Vaststellen terugvordering toesiagjaar voor 2012

6 Vaststellen terugvordering toesiagjaar na 2012

7 Controle Zachte stop
8 Bijiage 1 Toelichting Non response brede uitvraag en geen verdere uitvraag
9 Bijiage 2 Contra informatie

1 Achtergrondinformatie Wettelijk kader

De Belastingdienst Toesiagen probeert in het kader van de hersteioperatie kinderopvangtoeslag

belegd bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen zo snel en zorgvuldig mogelijk alle gedupeerde
ouders recht te doen door het vaststellen van compensaties tegemoetkomingen en herzieningen van

de kinderopvangtoeslag hierna compensatie en tegemoetkoming

Om ouder sneller recht te kunnen doen heeft het Kabinet een aantal maatregelen aangekondigd Een

van de maatregelen betreft het uitkeren van een forfaitair bedrag van € 30 000 aan alle gedupeerde
ouders die een verzoek voor herstel hebben ingediend

Het volledige besluit kun je terugvinden op Besluit forfaitair bedraa en verruimina Comoensatiereaelina

2 Achtergrondinformatie Doel handmatige toets Catshuisregeling

Voor een grote groep ouders is het niet mogelijk om met behulp van verzameling van gegevens de

ouder direct in te sluiten voor uitbetaling van € 30 000 Voordat over kan worden gegaan tot het

informeren van de ouder en het uitbetalen van het bedrag moet de handmatige toets uitgevoerd
worden

Doel Handmatige toets

Het doel van de handmatige toets is om te zoeken naar een zogenaamd haakje om het bedrag van €

30 000 te kunnen toekennen

Voorwaarden uitbetaling € 30 000

• De ouder komt in enig toesiagjaar in aanmerking voor compensatie en of herstel

• Voor herstel geldt dat sprake moet zijn van een minimale terugvordering of verlaging van de

toeslag met € 1 500

• Wanneer sprake is van individuele vooringenomenheid geldt er geen minimale terugvordering
of verlaging van de toeslag
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Voor het uitbetalen van het bedrag van € 30 000 wordt enkel de toets uitgevoerd conform onderstaand

behandelkader Het is niet de bedoeling om een integrale beoordeling uit te voeren De

integrale beoordeling van het hersteldossier voIgt op een later moment

Het uitvoeren van de handmatige toets wordt in een stappenplan weergegeven Wanneer uit een van

de controies blijkt dat er sprake is van het betreffende onderwerp komt de ouder in aanmerking voor

uitbetaling van € 30 000 De andere stappen hoeven dan niet meer uitgevoerd te worden

Veel ouders hebben een herbeoordeling aangevraagd over meerdere toeslagjaren Mocht uit de

controies op het jaar nog geen haakje gevonden zijn wordt vervolgd met het volgende jaar

Toets punten lichte toets

• Heeft er een ongerechtvaardigde stopzetting KOT zonder voorafgaande individuele beoordeling
zachte stop

• Is er sprake geweest van een terugvordering in enig jaar van minimaal € 1 500

• Zo ja zag de terugvordering op

o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken handtekening
ontbreken enkele bewijsstukken

Is er sprake van een brede uitvraag
o Heeft de ouder een vraagbrief ontvangen met het verzoek bewijsstukken aan te

ieveren

o Is er afgewezen vanwege non response zie voor een nadere toelichting hoofdstuk 8

• Is er een rappel verzonden aan de ouder nadat deze niet gereageerd heeft

Resultaten handmatige toets

Na het uitvoeren van de handmatige toets wordt het resultaat vastgelegd in TVS Op basis van het

resultaat worde de benodigde vervolgactie ingezet

Resuitaat Nee

• Het resultaat komt uit op Nee wanneer er op basis van de toets onvoldoende aanwijzingen

zijn voor uitbetaling van de € 30 000

o Er is sprake van stopzetting door ouder zelf Non respons

o Non respons

o Vordering is ontstaan door aanpassing gegevens op basis van contra informatie

• Ouder ontvangt informatiebrief dat deze nu niet in aanmerking komt voor uitbetaling van de €

30 000

• Hersteldossier wordt opgepakt in integrale beoordeling

Resuitaat Ja

Het resultaat is Ja wanneer er in enig toeslagjaar voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetaling van de € 30 000

o Er is mogelijk recht op compensatie
o Er is mogelijk recht op toepassen hardheidsregeling
o Er is mogelijk recht op matigen van de terugvordering
Ouder wordt gebeld door medewerker Belastingtelefoon met de informatie dat deze het

bedrag van € 30 000 gaat ontvangen of een aanvulling indien ouder al eerder bedrag
heeft ontvangen
Ouder ontvangt beschikking
Ouder wordt opgepakt in integrale beoordeling tenzij ouder zelf aangeeft dat integrale

beoordeling niet meer nodig is

Resuitaat Onbekend

• Het resultaat is onbekend wanneer niet met zekerheid vastgesteld kan worden of de ouder wel

of niet in aanmerking komt voor uitbetaling van de € 30 000

• Er zal een extra toets plaatsvinden om te komen tot een resultaat van Ja of Nee
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3 Te gebruiken systemen

TVS

Digitale Archief

Klantbeeld UHT SAS

DAS

Eldoc

Kennisbank UHT

4 Start uitvoeren Handmatige toets

Start Voor het uitvoeren van de handmatige toets worden de volgende gegevens meegegeven

• BSN Ouder

• Terugvordering KOT per toesiagjaar
• Bedrag terugvordering KOT per toesiagjaar

De handmatige toets wordt gestart met het toesiagjaar w aarin de ouder de hoogste terugvordering
heeft ontvangen

Stap 1 Stel vast met behulp van de aangeleverde gegevens of de ouder in enig toesiagjaar een

terugvordering heeft ontvangen van minimaal € 1 500

• Zo ja en betreft toesiagjaar voor 2012 start de toets voor dat toesiagjaar met

hoofdstuk 5 Vaststellen reden terugvordering toesiagjaar voor 2012

• Zo ja en betreft toesiagjaar vanaf 2012 start de toets voor met hoofdstuk 6

Vaststellen reden terugvordering toesiagjaar vanaf 2012

• Zo nee en geen zachte stop vastgesteld voor enig toesiagjaar registreer het

resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module Reoistratie na Handmatige

toets

Stap 2 Vervolg van de handmatige toets is of er sprake is geweest van een zachte stop Deze

controle moet uitgevoerd worden voor alle toeslagjaren

• Voor geen enkel toesiagjaar sprake van een zachte stop Maak hiervoor gebruik van de

Module Reaistratie na Handmatige toets

5 Vaststellen reden terugvordering toesiagjaar voor 2012

Wanneer voor de ouder sprake is van een terugvordering van minimaal € 1 500 in toesiagjaar voor

2012 moet vastgesteld worden wat de reden van de terugvordering is geweest

Stap 1 Open TVS en tik het BSN van ouder in Burger Selecteren

Scherm Klantbeeld kantoor verschijnt

Stap 2 Open Raadplegen Digitaal Archief

Stap 3 Vul onder Filteren het toesiagjaar in Onder Zoekresultaten verschijnen
automatisch de documenten behorende bij het toesiagjaar

Stap 4 Open het document Beschikking met in de naam RKT

Stap 5 Scroll in het document naar de rubriek Behandelstap onderaan in het document

Controleer of hier informatie te vinden is
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• Geen informatie of geen behandelstap aanwezig ga verder met stap 7

• Informatie of behandelstap aanwezig ga verder met stap 6

Stap 6 Kijk naar de bevindingen onder Verslagtekst

Is in de opmerking een van de volgende redenen opgenomen

o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten

eigen bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken o Bewijsstukken onvolledig

• Zo ja ouder kom in aanmerking voor uitbetaling € 30 000 registreer het resultaat in

TVS

o Maak hiervoor gebruik van de Module Reaistratie na Handmatioe toets o

Zo nee ga verder met stap 7

Stap 7 Controleer of er voor het toeslagjaar meer informatie staat in de resultaten van het

toeslagjaar zie stap 3 zoals bijvoorbeeld kantoorbrieven Mochten hier beslissingen op

bezwaar staan kenmerk BOB hoef je deze niet verder te bekijken

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor uitbetalen

van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module

Reaistratie na Handmatioe toets

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga naar

stap 8

Stap 8 Open Eldoc via intranet ICT A Z E Eldoc 3 en vul achter Burgerservicenummer het

BSN in en selecteer bij bedrijfsproces WKO

Controleer of er voor het toeslagjaar documenten aanwezig zijn

• Zo ja is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de

Module Reaistratie na Handmatiae toets

• Zo nee of zo ja is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende

aanwijzingen zijn ga naar stap 9

Stap 9 Open DAS2 Vul het BSN van de ouder in en selecteer het toeslagjaar Zoek naar TIFF

bestanden Ook kun je XML bestanden vinden waaruit kan blijken dat een ouder zelf de

toeslag heeft gestopt en of gewijzigd heeft

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er voldoende aanwijzingen zijn voor uitbetalen

van € 30 000 registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module

Reaistratie na Handmatiae toets

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn ga

verder met het volgende toeslagjaar Begin de toets met Floofdstuk 4 stap 1

• Is uit deze informatie vast te stellen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn en je
hebt alle betrokken toeslagjaren doorlopen registreer het resultaat in TVS Maak

hiervoor gebruik van de Module Reaistratie na Handmatiae toets
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6 Vaststellen reden terugvordering toeslagjaar vanaf 2012

Stap 1 Open TVS en tik het BSN van ouder in Burger Selecteren

Scherm Klantbeeld kantoor verschijnt

Stap 2 Open Klantbeeld Behandeling

Stap 3 Vul in de rubriek Parameters beslissing in de rubriek Toeslagjaar het toeslagjaar
waarvoor er een terugvordering van € 1 500 aanwezig is

Kies hierna voor Beslissing KOT

Je komt in het scherm Beslissing KOT waarin alle beslissingen en bedragen getoond
worden over het gekozen toeslagjaar

Noteer de datum onder transactiedatum van de melding w aarmee de toeslag naar beneden is

bijgesteld

Stap 4 Ga naar Klantbeeld Kantoor en kies voor Afgehandelde zaken

Controleer in het werkitem onder Proces waarvan de einddatum in de periode ligt van de

transactiedatum die je in de vorige stap hebt verzameld Je opent het werkitem door op de plus te

klikken

Is in de opmerking een van de volgende redenen opgenomen

o het niet volledig betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bljv ontbreken handtekening
ontbreken enkele bewijsstukken of

o Bewijsstukken onvoiledig

Zo ja ouder komt in aanmerking voor de 30k regeling registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor

gebruik van de Module Reaistratie na Handmatige toets

Zo nee ga naar stap 5

Stap 5 Wanneer in het werkitem onvoldoende informatie terug te vinden is om vast te

stellen wat de reden is waarom de toeslag naar beneden is bijgesteld controleren we

de notities

Ga terug naar Klantbeeld Kantoor en controleer in de rubriek Notities of er een

notitie is aangemaakt met in de omschrijving de naam van het werkitem en of

KOT met het betreffende toeslagjaar

Is in de notitie een van de volgende redenen opgenomen o het niet volledig
betalen van de opvangkosten eigen bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betalen van de opvangkosten eigen
bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kleine formele tekortkoming bijv ontbreken handtekening
ontbreken enkele bewijsstukken o Bewijsstukken onvoiledig

Zo ja ouder komt in aanmerking voor de 30k regeling registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor

gebruik van de Module Reaistratie na Handmatige toets

Zo nee ga naar stap 6
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Stap 6 Mochten de notities ook geen uitkomst bieden controleren we de brieven die verzonden

zijn Deze vind je in de rubriek Verzonden brieven

Controieer of er beslisbrieven verzonden zijn in de periods van de veriaging of

stopzetting is Open de brief om de motivatie van de besiissing in te kunnen zien

Is in de brief een van de volgende redenen opgenomen

o het niet voiiedig betalen van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het onvoldoende aangetoond hebben van het betaien van de opvangkosten eigen

bijdrage of

o het aanwezig zijn van een kieine formeie tekortkoming bijv ontbreken

handtekening ontbreken enkele bewijsstukken of

o Bewijsstukken onvoiledig

• Is uit deze informatie vast te steilen dat er voidoende aanwijzingen zijn voor

uitbetalen van € 30 000 registreer het resuitaat in TVS Maak hiervoor gebruik van

de Moduie Reoistratie na Handmatige toets

• Is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoidoende aanwijzingen zijn ga
verder met het volgende toeslagjaar Begin de toets met Hoofdstuk 4 stap 1

• Is uit deze informatie vast te steilen dat er nog onvoldoende aanwijzingen zijn en je
hebt alle betrokken toeslagjaren doorlopen registreer het resuitaat in TVS Maak

7 Controle Zachte stop

Wanneer er sprake is van een zachte stop geldt de minimale terugvordering van € 1 500 niet om vast te steilen

of ouder in aanmerking komt voor uitbetaling van € 30 000 Wanneer na de controle op reden terugvordering

geen uitkomst is of de ouder in aanmerking komt voor uitbetaling van de € 30 000 moet voor ieder toeslagjaar

gecontroleerd worden of er sprake is van een zachte stop

Een zachte stop houdt in Het door Toeslagen in de toekomst stopzetten van een toeslag in het lopende

toeslagjaar voorafgaand aan de beoordeling of behandeling van de aanvraag om zo uitbetaling van mogelijk

onterecht toegekende toeslagen te voorkomen

Hoe herken je een zachte stop

Het controleren of er sprake is geweest van een zachte stop doe Je aan de hand van een aantal vragen

• Is de toeslag stopgezet door een behandelaar

• Ligt de datum waarop de stopmelding is opgevoerd voor de daadwerkelijk stopdatum
• Is de stopzetting doorgevoerd voorafgaand aan of rondom de datum het opvragen van

bewijsstukken bij de burger

We werken dit uit in onderstaand voorbeeld

Ga naar raadplegen meldingen in TVS en kies voor beschrijving Burger zet toeslag stop en regeling KOT

De melding melding 9 heeft de benaming Burger zet toeslag stop maar dit houdt niet in dat deze melding

enkel door de burger is doorgevoerd Wanneer ambtshalve een toeslag wordt gestopt wordt ook gebruik

gemaakt van deze melding
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Door te kiezen voor de melding Burger zet toeslag stop verschijnen alle opgevoerde meldingen van dit type in

het overzicht Open de melding op in te zien wat de reden van opvoeren is

Het scherm inhoud melding verschijnt met hierin aanvullende informatie over de melding Om vast te stellen of

er sprake is van een zachte stop kijken we naar de volgende rubrieken

Rubriek Inhoud Aanvullende uitleg

Brontype Bron van de melding

Dit kan oa zijn

Ambtelijk besluit

Ambtelijkbesluit

wijzigbaar

Burger

Wanneer hier staat Burger kan

er nooit sprake zijn van een

Zachte stop zoals bedoeld wordt

De melding moet opgevoerd zijn

door Toeslagen

De datum waarop de melding is

doorgevoerd

De opvoerdatum van de melding

moet altijd voor de datum

wilsuiting liggen

Datum ontvangst

Datum Wilsuiting Datum waarop de toeslag wordt

stopgezet

Deze datum moet altijd na de

datum ontvangst liggen

Toelichting Reden opvoeren van de melding De stopzetting is doorgevoerd

voorafgaand aan of rondom de

datum het opvragen van

bewijsstukken bij de burger

Inhoud melding

Melding
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ln dit voorbeeld is het user ID van de behandelaar en BSN ouder gelakt

De eerste vragen kunnen met behulp van de opgezochte informatie beantwoord worden
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Is de toeslag stopgezet door een behandelaar

Ja zie brontype ambtelijk besluit

Ligt de datum waarop de stopmelding is opgevoerd voor de daadwerkelijk stopdatum o

Ja datum ontvangst ligt voor datum wilsuiting

Aangevuld met de informatie uit de toelichting kan op basis van deze vragen al vastgesteld worden dat in deze

situatie er sprake is van een zachte stop Om de laatste vraag ook te kunnen beantwoorden controleren we

wanneer de vraagbrief en of baliebrief verzonden is aan de burger Kijk hiervoor in bet kantoorportaal onder

Verzonden Brieven deze check is vooral van toepassing wanneer er geen toelichting in de melding opgegeven is

waaruit al vastgesteld kan worden dat er sprake is van een zachte stop

Verzonden berifhien

cjvo d

PVTM

twwm

U

mmw

W

TlTOKfcir

rci

Uit de informatie van de melding hebben we opgehaald dat deze opgevoerd is op 23 05 2014 De in dit

voorbeeld baliebrief is verzonden op 13 06 2014 Op de laatste vraag

Is de stopzetting doorgevoerd voorafgaand aan of rondom de datum het opvragen van

bewijsstukken bij de burger o Ja

□ Is op 1 van de vragen het antwoord Nee dan zal er geen sprake zijn van een zachte stop

Registreer het resultaat In TVS Maak hiervoor gebrulk van de Module Reglstratie na

Handmatige toets

8 Bijiage 1 Toelichting non response brede uitvraag en geen verdere uitvraag

Non response

Voor non respons geldt dat er geen reactie is binnengekomen van de ouder op de vraagbrieven of

rappel brieven Hiervoor dienen de volgende systemen te worden geraadpleegd

Stap 1 DAS2

In DAS2 zullen de bewijsstukken die de ouder heeft opgestuurd zichtbaar zijn middels een TIFF

bestand Belangrijk is dan om te kijken of de ingestuurde bewijsstukken ingestuurd zijn naar

aanleiding van de eerder verzonden vraagbrief en of deze ingestuurd voordat de nihil beschikking

vanwege het niet reageren door de ouder is verstuurd

Stukken hebben betrekking op de verzonden vraagbrief
In de vraagbrief zijn bewijsstukken opgevraagd Wanneer in DAS2 stukken te vinden zijn die

ontvangen zijn na verzenden van de vraagbrief en in antwoord zijn op deze vraagbrief juiste

toeslagjaar en KOT gerelateerd

Stukken hebben geen betrekking op de verzonden vraagbrief
Wanneer de stukken geen betrekking hebben op de eerder verzonden vraagbrief of geen bewijsstukken
KOT zijn zijn er geen stukken ontvangen

Zie je geen respons en betreft het een jaar voor 2012 ga naar stap 2

Betreft het een jaar vanaf 2012 ga naar stap 3

Stap 2 Eldoc
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In Eldoc zullen de automatische systeem brieven massaal verzonden zoals TKK en de TKKR niet

staan Voor de handmatige toets gaan wij ervanuit dat deze wel zijn verstuurd

Een TKAI brief is wel zichtbaar in Eldoc Deze brief wordt alleen door een behandelaar verstuurd

naar aanleiding van een reactie van de ouder Dit betekent dat de ouder wel heeft gereageerd en er

dus geen sprake is van non respons

Ga naar stap 3

Zie je in Eldoc geen brieven staan is er sprake van non respons De ouder komt niet in aanmerking
voor de 30k regeling Module Reoistratie na Handmatige toets

Stap 3 Brede uitvraag

Controleer of er sprake is geweest van een brede uitvraag aan de ouder Bij een brede uitvraag kijk

je welke informatie met behulp van een vraagbrief is uitgevraagd Gaat het om een jaar vanaf 2012

kun je vraagbrieven vinden in TVS onder verzonden brieven In de omschrijving van de brief is vaak

opgenomen Verzoek om informatie

Is in de vraagbrief een van de volgende onderdelen opgenomen

• Uitvraag om gegevens van meerdere jaren tegelijk of

• Uitvraag van alle gegevens over een bepaald jaar dus niet enkel een

jaaropgave en factuur contract of

■ Brief niet meer te vinden in TVS maar wel signalen dat er brief verzonden is en of

afwijzing op basis van niet reageren op vraagbrief

Zo ja bij de ouder heeft een brede uitvraag plaats gevonden Ga door naar stap 4

Indien er geen sprake is geweest van brede uitvraag hoeft deze controle niet verder plaats te

vinden De ouder komt niet in aanmerking voor de 30k regeling

Stap 4 Nadere uitvraag

Een kenmerk van vooringenomen handelen is het niet verder uitvragen na het sturen van een verzoek

om informatie Om te kijken of er nader is uitgevraagd door middel van een brief kijk je in hetzelfde

scherm in TVS als hij de brede uitvraag

In TVS zijn deze brieven te herkennen aan de titel zoals herhaald verzoek om informatie

of brieven met een R in het kenmerk

Let op een brief waarin de kot op nihil wordt gesteld en waarin wordt aangegeven dat dit nog wel

hersteld kan worden als de desbetreffende stukken alsnog worden opgestuurd telt niet als een nadere

uitvraag Kenmerk van deze brief is DVTSAR

Wanneer er een brede uitvraag is geweest en geen nadere uitvraag komt de ouder in aanmerking
voor de 30k regeling Registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor gebruik van de Module Reoistratie

na Handmatige toets

Samenvatting
De ouder komt bij non respons wel in aanmerking voor uitbetaling van de € 30 000 indien er sprake
is van

Wel een reactie gevonden in DAS2 of Eldoc voor nihilbeschikkingsdatum en KOT

gerelateerd of

TKAI brief in Eldoc maar geen reactie op deze brief of

Vraagbrief niet meer te vinden in TVS of

Wel brede uitvragen geen rappel verstuurd
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9 BiJIage 2 Contra informatie

In zowel RKT als in TVS kun je een melding tegenkomen waaruit blijkt dat de toeslag is aangepast
conform contra informatie Voorbeelden hiervan zijn

Aangepast conform JO jaaropgave KOI viewer loongegevens FLG gewerkte uren stukken

van de gemeente
Gastouder is niet geregistreerd bij GGD voor 2010

Ontbrekend Irk nummer kinderen nihil beschikt

Kinderen niet bekend bij opvang

Ouder en kind niet ingeschreven op hetzelfde adres in BVR

Ouder is doelgroeper

De toeslag wordt op grond van de contra informatie aangepast en vaak is er geen nadere uitvraag

gedaan bij de ouder Deze wijzigingen betreffen reguliere wijzigingen

De ouder komt niet in aanmerking voor de 30k regeling Registreer het resultaat in TVS Maak hiervoor

gebruik van de Module Reaistratie na Handmatiae toets
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