
Epic Workflowmanagement

de BelastingdienstVoor

Het applicatielandschap wil rationaliseren om de kosten in detoekomst

beheersbaarte houden

Die

Aanvraag Zorgtoeslag Tijdelijke arbeidsmigrant als reguliere aanvraag in TVSDe

een aanvraag die in TVS vanaf 1 januari 2016 als reguliere aanvraag kan

verwerken

Is

Zodat Toeslagen HTN kan continueren in een toekomstvast proces en tegelijkertijd

beter kan voldoen aan de geldende richtlijnen IBRN en de bestaande applicatie

ZTA en het nnaatwerkproces bij B CA kan uitfaseren

In tegenstelling Het huidige ZTA proces dat ZQwel redundant als niet toekomstvast isen

afwijkende principes hanteert {o a VT DT en maandelijks achteraf in het

toekennen van Zorgtoeslag

tot

De opiossing Gemachtigde convenantpartijen die onderdeel uitmaken van HTN dienen met

behulp van gecertificeerde marktsoftware aanvragen wijzigingen Zorgtoeslag in

namens de Tijdelijke arbeidsmigrant Deze aanvragen meldingen worden in

XBRLformaat door de Digipoort ontvangen en afgehandeld in het standaard B CA

proces en doorgezet naar TVS Het opgeven van rekeningnummer geschiedt

volgens het reguliere papieren IBRN proces

De Tijdelijke arbeidsmigrant ontvangt zijn haar Zorgtoeslag conform regulier

proces o a voorschot vooraf en valt onder handhaving en intelligence

Success criteria De convenantpartij maakt gebruikvan marktsoftware

De convenantpartij beschikt over een certificaat

De convenantpartij is op de hoogte van de regelgeving omtrent IBRN

De convenantpartij geeft expliciet stopmeldingen door

De poort is in staat om aanvragen meldingen te kunnen ontvangen per

De softwareleveranciers hebben optijd maatwerk geleverd

De tijdelijke arbeidsmigrant geeft het rekeningnummer door aan de

Belastingdienst

In scope

Out of scope

NFR
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Toeslagen
Communicatle en

dienstverlening

Graadt van Roggenweg 500

3531 AH Utrecht

Postbus 2092

3500 GB Utrecht

www belastingdienst nl

Aan de convenantpartijen ZTA

Contactpersoon

10 2 e

vers ag
ViCLt L ILH dl Ictyhr

Bijeenkomst convenantpartners ZTA

16 april 2015

10 2 eT 088

M 06 I 10 2 e

10 2 e fiibelastingdtenst nl

Aanwezig
Van der Voortgroep
ABUl

ENO

NBBU

Duijndam Uitzendgroep
Otto Workforce

Belastingdienst

Toeslagen

Datum

28 april 2015
10 2 e

10 2 e

Verslenummer

10 2 e
1 0

10 2 e
Bijiagen
Processchets ZTA nieuw10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e

Verhinderd

LTO Seizoenarbeid

EMS uitzendgroep

10 2 e

10 2 e

1 Inleiding

Op 16 aprii 2015 vend een bijeenkomst plaats tussen de

Belastingdienst Toeslagen en de convenantpartijen ZTA {zorgtoeslag tijdelijke

arbeidsmigranten Aanieiding voor dit overieg is een aantal ontwikkeiingen die

vanaf 2016 invioed zijn op het proces en het wettelijke kader voor het

aanvragen van zorgtoesiag voor tijdelijke arbeidsmigranten via de

convenantpartijen ZTA

Doei van het overieg was kennisdeiing en afstemming over wat deze

ontwikkeiingen gaan betekenen voor de samenwerking

2 Aanieiding verandering huidige werkwijze ZTA

• Aansluiting op Digipoort

Digipoort is de standaard veiiige digitale lijn met de overheid voor de

ontvangst verwerking en aflevering van elektronische berichten XBRL

die ondernemers of intermediairs naar verschillende overheidsorganisaties
verzenden en vice versa De Digipoort accepteert geen leveringen van

Excelbestanden XLS

• Wet een bankrekeningnummer 1 BRN

Op grond van de wet 1 BRN kan een intermediair geen rekeningnummer
namens een burger doorgeven
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Migratie ZTA administratie naar het Toeslagen Verstrekkingen System
TVS

Vanaf berekeningsjaar 2016 worden aanvragen zorgtoeslag via

convenantpartijen ZTA direct verwerkt in TVS

3 Gevolgen voor het ZTA proces

3 1 Aansluiting op Digipoort

Het aanbieden van diensten voor intermediairs en ondernemers richting Digipoort
is voorbehouden aan de markt softw areieveranciers of zelf ontwikkelen

Belastingdienst kan hiervoor zelf geen software aanbieden

Wat de Belastingdienst Toeslagen wel kan doen en al in gang heeft gezet is het

ieveren van de specificaties t b v de aansluiting met Digipoort

Ondersteuning software ontwikkelaars OSWO

Partijen die software ontwikkelen voor het Ieveren van aanvragen mutaties

zorgtoeslag aan de Digipoort of overwegen dit te gaan doen moeten ervoor

zorgen dat de digitale berichten aan bepaalde eisen voldoen

De Belastingdienst biedt hiervoor ondersteuning zodat er in het digitale
berichtenverkeer zo min mogelijk uitval ontstaat De ondersteuning is

ondergebracht bij de Belastingdienst Centrale administratie in Apeldoorn team

Ondersteuning Software Ontwikkelaars OSWO Meer informatie over deze

ondersteuning is te vinden op belastingdienst nl via de zoekopdracht OSWO of

door te klikken op deze link

Convenanthouders geven in het overleg aan dat niet aansluiten op Digipoort

geen optie is omdat zij de arbeidsmigranten dan onvoldoende kunnen

ondersteunen

^ Belastingdienst Toeslagen heeft dit signaal van de convenanthouders

inmiddels kenbaar gemaakt bij team OSWO zodat de softwareleveranciers

worden geinformeerd over de behoefte van de convenantpartijen

Voor gebruik van de software dienen de convenantpartijen in het bezit te zijn van

een geldig certificaat De kosten van een certificaat met een geldigheid van drie

jaar bedragen ca €600

Vraag van convenantpartijen die al over een certificaat beschikken ten behoeve

van de stromen loonheffingen of jaarrekeningen is dit certificaat ook geldig voor

toeslagen
Antwoord Als de convenantpartijen al in het bezit zijn van een PKI

Overheid services server certificaat dan is deze geschikt voor

communicatie met de Belastingdienst Kamer van Koophandel CBS en de

Banken Dit geldt dan voor de stromen Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting Omzetbelasting en Opgaaf ICP Loonheffingen

Jaarrekeningen Statistiekopgaven Kredietrapportages en uiteraard

Toeslagen
De leveranciers van deze certificaten KPN ESG DigiDentity en Quovadis

spreken over SBR certificaten Dit omdat er meer smaken van PKI

Overheid certificaten zijn welke noodzakelijk zijn voor communicatie via

DigiPoort
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3 2 Opgaaf rekeningnummer door burger

Het opgeven van sen rekeningnummer aan de Belastingdienst kan uitsluitend

door de aanvrager zorgtoeslag zelf worden gedaan als gevolg van de wetgeving
rondom 1 bankrekeningnummer De convenantpartij kan hierbij de arbeidsmigrant

helpen
Of het opgeven van een rekeningnummer digitaal kan hangt af van de situatie

van de tijdelijke arbeidsmigrant In de praktijk hebben de meeste

arbeidsmigranten een buiteniands rekeningnummer en geen DigiD In dat geval
kan het doorgeven uitsluitend met een formulier

De procedure voor het doorgeven van een buiteniands rekeningnummer staat op

www belastingdienst nl onder de zoekopdracht rekeningnummer doorgeven of

wiizigen of buiteniands rekeningnummer doorgeven of wMziaen met een brief

^ Op verzoek van convenantpartijen zal de Belastingdienst Toeslagen

nagaan of er binnen de wettelijke kaders in het ZTA proces logistieke

afspraken mogelijk zijn voor opgeven van een rekeningnummer door

aanvrager bijvoorbeeld via een digitaal ZTA loket waarlangs de gescande
formulieren en benodigde stukken naar de Belastingdienst worden

gezonden

MB Betreft het een aanvraag voor een arbeidsmigrant die in 2014 begin 2015 of

in de komende periode tot 1 1 2016 een Toeslag heeft ontvangen dan is het

rekeningnummer reeds bij ons bekend In deze gevallen hoeft de arbeidsmigrant

geen aanvullende gegevens te leveren

Convenantpartijen signaleren een toenemend aantal verificatieverzoeken

rekeningnummer in het huidig proces Wat is hier de oorzaak van

Belastingdienst Toeslagen zoekt dit uit en koppelt dit z s m terug en

uiterlijk op de vervoigbijeenkomst

3 3 Uitfaserfng huidig platform ZTA

Uitgangspunt is dat berichten via Digipoort per vanaf 2016 rechtstreeks in het

toeslagen verstrekkingen systeem worden verwerkt Hiermee komen aanvragen

zorgtoeslag niet meer in twee verschillende administrates voor Eike aanvraag of

wijziging doorioopt het regulier proces van bevoorschotting definitief berekenen

uitvragen wereidinkomen enzovoorts Het kiantbeeld voor aanvragen via

convenantpartijen is daarmee raadpleegbaar door medewerkers

helpdesk BelastingTeiefoon of door arbeidsmigrant zelf indien de arbeidsmigrant
beschikt over een DigiD Dit verbetert de informatievoorziening over de aanvragen

tussen helpdesk en de convenantpartijen

4 Vervolgafspraken

Ultimo april stuurt de Belastingdienst Toeslagen een verslag van de

bijeenkomst naar de convenantpartijen {dit verslag

Convenantpartijen die niet aanwezig waren worden door de

accountmanager van Toeslagen actief op de hoogte gebracht
Een vervoigbijeenkomst met de convenantpartijen staat gepland op 28

mei 2015 om 13 00 uur in Utrecht Uitnodiging voIgt

Vragen over het proces en de ontwikkelingen kunnen worden voorgelegd
aan de accountmanager zie contactgegevens in het colofon De

convenantpartijen kunnen de accountmanager desgewenst ook benaderen

voor voorlichting aan toeslagintermediairs over het gewijzigde ZTA

proces

1

2

3

4
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5 Toezegging op verzoek van convenantpartijen zal de

Belastingdienst Toeslagen nagaan of er binnen de wettelijke kaders in het

ZTA proces logistieke afspraken mogelijk zijn voor opgeven van een

rekeningnummer door aanvrager bijvoorbeeld via een digitaal ZTA ioket

waarlangs de gescande formulieren en benodigde stukken naar de

Beiastingdienst worden gezonden Het antwoord hierop voigt z s m en

uiteriijk op de vervoigbijeenkomst
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Toeslagen
Belastingdienst

Toeslagen
Communicatle en

dienstverlening

Graadt van Roggenweg 500

3531 AH Utrecht

Postbus 2092

3500 GB Utrecht

www belastingdienst nl

Aan de convenantpartijen ZTA

£Um

10 2 e

vers ag
Accountmanager

T COSSjOH^®
M 06

Kernpunten bijeenkomst convenantpartners ZTA

28 mei 2015 I0 2 e

10 2 e Jbelastingdienst nl

Aanwezig
Van der Voortgroep
ABU

ENO

Duijndam Uitzendgroep
LTO Seizoenarbeid

Belastingdienst

Toeslagen

Datum

4 juni 2015

Versienummer

10 2 e

10 2 e

10 2 e 0 9

10 2 e
Bijiagen
• Xls sjabloon

rekeningnummermutaties

10 2 e

10 2 e

B CA OSWO10 2 e
buiten verzoek

Omschrijving StatusNr Ken

merk

1

V2015 05 28 1 T Verslaq bijeenkomst 16 april vastgesteld

V2015 05 28 2 T Verificatie rekeningnummers huidig proces

bij rekeningmutaties met herkomst ZTA wordt in de regei geen

bevestigings verificatiebrief aangemaakt tenzij een

arbeidsmigrant binnen een steekproef voor extra controle valt

Indien de ZTA partners nog signalen ontvangen dat veel

arbeidsmigranten wel een brief ontvangen worden zij verzocht

voorbeelden te verstrekken aan hun accountmanager van de

Belastinqdienst Toeslaqen

VVerificatie rekeningnummers ZTA in TVS

Convenanthouders die rekeningnummers wiiien doorgeven
kunnen gebruik maken van een Exceisjabloon bijgevoegd

Uitbetaling naar een buitenlands rekeningnummer kan echter pas

plaatsvinden nadat de Belastingdienst inzage heeft gehad in de

bewijsstukken die nodig zijn om het rekeningnummer te kunnen

verifieren

De benodigde documentatie omvat

• een kopie van een geidig identiteitsbewijs paspoort of

identiteitskaart

een bankafschrift of print uit de internetbankieromgeving
of de bevestiging van de bank van de aanvraag voor dit

rekeningnummer maximaal 2 maanden oud

2015 05 28 3 T

terugkoppeling A actiepunt
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• Zie ook deze webpagina
http www bela5tinadien5t nl wD5 wcnn connect bldcontentnl bel

astinadienst prive intemationaal aanQifte inkomstenbeiasting bui

teniands rekeninanummer wiiziaen

buiten verzoek

2015 05 28 4 Verificatie rekeningnummers ZTA in TVS vervolg

Vragen van ZTA partners
1 Is het mogeiijk en zo ja binnen weike termijn om

vooraf bij de Belastingdienst te checken of een

rekeningnummer ai bekend i5

Antwoord op deze vraag wordtzo spoedig mogeiijk en

uiterlijk v66r 1 juli teruggekoppeld
2 Accepteert de Beiastingdien5t de bankaf5chriften al5

bewijs5tuk ais deze bij de intake nog actueei waren

maar bij het doorgeven van het rekeningnummer ouder

zijn dan 2 maanden

Reactie Belastingdienst Centrale Administratie het

opgeven van een rekeningnummer bij Beiastingdienst kan

voorafgaand aan een aanvraag zorgtoesiag dit staat los

van elkaar Vanwege het risico van wijzigingen is het

noodzakelijk dat rekeningnummers binnen 2 maanden

worden doorgegeven

V2015 05 28 5 Ondersteuning softwareontwikkeling OSWO

OSWO ondersteunt 5oftwarebouwers of zeifontwikkelaars die aan

wiiien sluiten op het elektronisch berichtenverkeer met de

Beiastingdienst bv ZTA OSWO ondersteunt deze ontwikkeiaar

met

T

1 een aanspreekpunt
2 specificaties van het midde ZTA en vervoer

communicatie en beveiiiging
3 testfaciiiteiten

4 heipdesk voor technische en fiscaie proces vragen

In het speelveld Toesiagen zijn 6 ontwikkeiaars actief Dit zijn in

wiiiekeurige voigorde AFAS Kluwer ReedBusiness SDU

Tecknow en Unit4 Naast deze fiscaie ontwikkeiaars zijn er ook 4

verstrekkers van het noodzakeiijke PKI Overheid services server

Pagina 2 van 3
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certificaat Dit zijn KPN ESG Digidentity en Quovadis

Informatie over de taxonomie is te vinden op www sbr nl nl

tabblad softwareontwikkelaars Om de taxonomie te kunnen lezen

is er een hulpmiddel te vinden via

http spidermonkev nltaxonomie nl veti resources veti

gwt Yeti isp Om naast het feitelijke ZTA bericht ook de

communicatie en beveiliging te testen zal men zich bij Logins
moeten melden om van de zg aansluitsuite gebruik te kunnen

maken Dit kan via

httD5 aansluiten procesinfra5tructuur nl site loain Kortom voor

de convenantpartner veel nieuwe informatie

10 2 e

10 2 e

eeft aan dat hij voor vragen te bereiken is via mail

^belastinadienst nl of 06

Drie convenantpartijen overwegen zelf het ZTA bericht te

bouwen De betreffende partijen zullen z s m worden

inqeschreven bij QSWQ

10 2 e 10 2 e

2015 05 28 6 A Ondersteuning softwareontwikkeling vervolg

Update op donderdag 4 juni zijn de softwareontwikkelaars

geinformeerd over Toeslagen 2016

ontwikkelingen m b t ZTA en Digipoort toegelicht en de software-

ontwikkelaars uitgenodigd om op maandagmiddag 30 juni met

de ZTA partners in gesprek te gaan om de marktbehoefte te

verkennen Een aantal softwareontwikkelaars heeft positief op

qereaqeerd op deze uitnodiqinq

10 2 e

10 2 e heeft de

2015 05 28 7 Volgend overleg

Maandag 30 juni van 13 00 uur tot 15 00 uur in Utrecht

Uitnodiqinq volqt

A
10 2 e

T terugkoppeling
A actiepunt
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Toeslagen
Belastingdienst

7

Toeslagen
Communicatle en

dienstverlening

Graadt van Roggenweg 500

3531 AH Utrecht

Postbus 2092

3500 GB Utrecht

www belastingdienst nl

Aan de convenantpartijen ZTA

Contactpersoon

10 2 e

vers ag
Accountmanager

1 fOS8 l 10 2 e

M 06 f 10 2 6

Kernpunten bijeenkomst convenantpartners ZTA

29juni2015

10 2 6 ibelastingdienst nl

Aanwezig
Van der Voortgroep
ENO

LTO Seizoenarbeid

Otto Workforce

Belastingdienst

Datum

30 juni 2015
10 2 6

10 2 6
Verslenummer

10 2 6 1 0

10 2 6
Bijiagen

10 2 6

10 2 6

Toeslagen
Softwareontwikkelaars

B CA OSWO10 2 6

10 2 6

10 2 6

OmschrijvingNr Ken

merk

Status

1

V2015 06 29 1 T Verslaq bijeenkomst 28 mei 2015 vastqesteld

V2015 06 29 2 T Van der Voortgroep legt het proces van bet aanvragen

Zorgtoeslag uit zodat de aanwezige softwareontwikkelaars een

beeld kunnen vormen

De softwareontwikkelaars geven aan dat er een minimale

aanpassing vereist is voor het kunnen aanleveren van

aanvragen Zorgtoeslag Voor het aanpassen van de interface op

basis van specifieke gebruikerswensen van de

convenantpartijen zal wel maatwerk noodzakelijk zijn

De softwareontwikkelaars geven aan dat het aanleveren via de

DigiPoort middels XBRL technisch gezien complex is Ter

ondersteuning nodigen zowel ReedBusiness als JSKS Unit4 de

partijen uit om op bezoek te komen voor kijkje in de keuken

Partijen kunnen contact opnemen via

1iReedbusines5 nl of

Maandelijks kan de centrale administratie Inning een check

uitvoeren op een aangeleverde Excelbestand met BSN s en

rekeningnummers

10 2 6 1taiisks nl10 2 6

V2015 06 29 3 T

Mits aangeleverd op de 1^ van de maand voor 12 uur s middags

terugkoppeling A actiepunt
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zal uiterlijk de vrijdag van diezelfde week hierover worden

teruggekoppeld

Voor vraqen hieromtrent kan contact worden opgenomen met

I 10 2 e

2015 06 29 4 Indien besloten wordt om het convenant op te zeggen dan

dient dit voor 1 September 2015 te geschieden

A

Voor het opstellen van het convenant voor 2016 zal het

daarvoor bestemde traject gestart worden De convenant

partijen worden verzocht om hiervoor een contactpersoon door

te qeven

V2015 06 29 5 Tijdens de bijeenkomst werd het beeld geschetst dat de

taxonomie van de XBRL vaak wijzigt wat kan resulteren in veel

werkzaamheden

T

Er wordt gebruik gemaakt van XBRL elementen die relevant zijn
voor het leveren van de zogenaamde ZTA Daarnaast is er

sprake van het WUS^ koppelvIak om te kunnen communiceren

met de Digipoort Op beide onderdelen kunnen generieke

aanpassingen plaatsvinden wat het ZTA proces kan treffen

Omdat voor het ZTA bericht een beperkte set elementen wordt

toegepast kan verwacht worden dat de frequentie van

wijzigingen laag is maar dit kan niet op voorhand met

zekerheid worden vastqesteld

2015 06 29 6 Gevraagd werd of bij de melding geschoond dat in sommige

gevallen wordt teruggekoppeld door de zorgverzekeraar de

veronderstelling julst is dat voor BSN s met deze melding geen

Zorgtoeslag wordt aangevraagd Toeslagen gaat na of zij op de

hooqte is van deze situatie en wat het beleid is

A

2015 06 29 7 Contactgegevens van de aanwezige softwareontwikkelaars

lReedbusiness nl

A

10 2 e

10 2 e reed business nl

of I io 2 e Pisks nl of p io 2 e Hsks nl

Toeslagen attendeert de convenantpartijen op het bestaan van

de Zorqverzekerinqsliinf nl te bereiken op 0800 6464644

V2015 06 29 8 T

V2015 06 29 9 Opsturen verslaq bijeenkomst 29 luni 2015A

V2015 06 29 10 A Verslaq van bijeenkomst mei 2015 sturen naar Otto

2015 06 29 11 Vervolqafepraak inplannen Begin oktoberA

^
Web service description language Universal description discovery and

integration en Simple object access protocol
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Toeslagen
Belastingdienst

Toeslagen
Communicatle en

dienstverlening

Graadt van Roggenweg 500

3531 AH Utrecht

Postbus 2092

3500 GB Utrecht

www belastingdienst nl

Aan de convenantpartijen ZTA

r
ntactpersoon

10 2 e

Accountmanager

T fOBSlI 10 2 e J
M 06 10 2 e f

10 2 e bbelastingdienst nl

vers ag Kernpunten bijeenkomst convenantpartners ZTA

1 oktober 2015

Aanwezig
Van der Voortgroep
ENO

LTO Seizoenarbeid

Otto Workforce

Belastingdienst

Toeslagen

10 2 e

Datum

9 oktober 2015
10 2 e

10 2 e

Versienummer

10 2 e 1 0

Bijiagen
10 2 e

10 2 e [
Belastingdienst
Centrale Administrate

Ondernemingsdossier

10 2 e

3®10 2 e

Omschrijving StatusNr Ken

merk

1

Aangegeven werd dat de zogenaamde ZTA interface om het XBRL

berichtenverkeer te testen niet gevonden kon worden

V2015 10 01 1 T

Reactie

Het testen of het bericht inhoudelijk klopt verloopt via OSWO Na

aanmelding bij OSWO^ kom je in de validatie testomgeving daar

dien je te selecteren op het middel Toeslagen Binnen het middel

Toeslagen is de ZTA XBRL een van de meldingen die je kan doen

Deze kan je specifiek testen

Het verzoek van OSWO aan de convenantpartijen is om vooral

contact op te nemen als het niet lukt[ 10 2 g

Informatie over de taxonomie is te vinden op www sbr nl nl

tabblad softwareontwikkelaars

Om de taxonomie te kunnen lezen kan gebruik gemaakt worden

van het hulpmiddel Yeti dat te vinden is op deze locatie

http 5Didermonkev nltaxonQmie nl veti resources veti

ciwt Yeti isp

^ T Terugkoppeling A Actiepunt

^http www belastinQdienst nl wps wcm connect bldcontentnl standaard functies

prive contact andere onderwerpen informatie voor softwareontwikkelaars aanqi

ftesoftware ondersteuning aan softwareontwikkelaars
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]geeft aan dat hij voor procesvragen te

] belastingdienst nl of 06

10 2 e

bereiken is via maii 10 2 e

10 2 e

Technische of andere inhoudeiijke vragen worden via de

eantwoord10 2 g

Mochten de convenantpartners er beiangsteiiing voor hebben dan

zai er een voorlichtingssessie georganiseerd worden rondom de

specificaties OSWO Logius

V2015 10 01 02 T Van de convenantpartijen wordt veriangd dat ze testen of bet

bericht bij Logius is aangekomen de zogenaamde aansiuitsuite

Om naast het feiteiijke ZTA bericht ook de communicatie en

beveiliging te testen zal men zich bij Logius moeten meiden om

van de aansiuitsuite gebruik te kunnen maken Dit kan via

httDs aansiuiten procesinfrastructuur ni site ioain

Ais de convenantpartijen al in het bezit zijn van een PKI Overheid

services server certificaat dan is deze geschikt voor communicatie

met de Beiastingdienst Kamer van Koophandei CBS en de

Banken Dit geldt dan voor de stromen Inkomstenbeiasting

Vennootschapsbeiasting Omzetbelasting en Opgaaf ICP

Loonheffingen Jaarrekeningen Statistiekopgaven

Kredietrapportages en uiteraard Toesiagen
De ieveranciers van deze certificaten KPN ESG DigiDentity en

Quovadis spreken over SBR certificaten Dit omdat er meet

smaken van PKI Overheid certificaten zijn weike noodzakeiijk zijn
voor communicatie via DigiPoort

Voor aanvuiiende vragen met betrekking tot het test certificaat

kan contact worden opgenomen met het servicecentrum van Logius

Overigens staat ailes rondom

test certificaten ook beschreven in de aansiuitsuite

10 2 g

2015 10 01 03 Omdat in de XBRL voor het aanvragen van een Zorgtoeslag geen

rekeningnummers opgenomen kunnen worden ongeacht of het

een Nederiands of buiteniands rekeningnummer betreft heeft B CA

Inning aangegeven dat ze intern zullen bespreken weike wijze van

aanievering zij adviseren

A

Tot op heden is voornameiijk gesproken over de aanievering van

de buitenlandse rekeningnummers en de daartoe behorende

bewijsstukken Echter de Beiastingdienst dient ook voor

uitbetaling op Nederlandse rekeningnummers een rekeningnummer
van de tijdeiijke arbeidsmigrant te ontvangen

Daarom heeft B CA Inning een verzoek gedaan om enkele

casussen te mogen ontvangen van tijdeiijke arbeidsmigranten met

een Nederiands rekeningnummer Zodoende kan B CA Inning het

gewenste vaiidatieproces voor deze stroom toetsen

Van der Voort Groep gaf aan haar database met ca 4 000

rekeningnummers hiervoor beschikbaar te wiiien steiien

Aanvuiiend gaf Otto Workforce aan 20 rekeningnummers aan te

zuiien bieden Graag ontvanqt B CA Inning deze geqevens volqens
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de volgende conventies

Extensie Excelbestand

Kolomvelden BSN IBAN

Naamgeving De naam van de organisatie en de aanleverdatum

bijv naam organisatie _ddmmjjjj

Het Excel bestand kan gemaild worden naar

10 2 g

Het advies van B CA Inning zal vervolgens zodra bekend worden

gedeeld met alle convenantpartners

2015 10 01 04 B CA Inning heeft aangeboden om maandelijks op basis van een

geleverd overzicht te willen terugkoppelen welke rekeningnummers
reeds bekend zijn nog doorgegeven moeten worden en voor welke

rekeningnummers aanvullende bewijsstukken benodigd zijn
Hoe dit proces er precies uit komt te zien welk kanaal frequence
bestandextensie etc dient met de convenantpartners afgestemd
te worden De bevindingen uit 2015 10 01 03 zuilen hiervoor

gebruikt worden

A

V2015 10 01 05 Gevraagd is naar de specificaties van het XBRL bericht voor de

ZTA populatie

T

Reactie

De technische berichtspecificaties zijn te vinden bij Logins
fwww sbr nl nl^ onder Software leveranciers Nederlandse

Taxonomie »2015^NT O O^Extensie NT9 2

Hier zijn de ook NL FRIS NT9 0 Beiastingdienst FRIS NT 9 2

werkdocumenten en ook voorbeeldberichten te vinden

Bij de Beiastingdienst fwww oswo nl zijn in de community Fiscaal

bij het subonderdeel Meldingen van gebeurtenissen via Fiscaal

Intermediairs naar Toeslagen MvFI in de Release MvFI

Toelsagen 2012 NT9 2 x x versie 04 ondersteunende en

specificerende documenten te vinden voor het maken van het

inhoudelijk bericht

Alle specificaties voor de ZTA populatie voor het XBRL bericht zijn
zowel op www sbr nl nl als op www oswo nl verwerkt in de

normale toeslagen meldingen De ZTA populatie heeft dan alleen

te maken met de Zorgtoeslag

V2015 10 01 06 T Medewerkers van het Ondernemingsdossier hebben een

presentatie gegeven aan de convenantpartners over de bijdrage
die het Ondernemingsdossier kan leveren aan het verificatieproces
van rekeningnummers

De Beiastingdienst heeft in een eerder stadium aangegeven

aanlevering van bewijsstukken met behulp van het

Ondernemingsdossier aan te moedigen De convenantpartijen

gaven aan geinteresseerd te zijn in het gebruik hiervan | 0^
i0 2 e |en
hebben aangeboden om met de convenantpartijen fafzonderlilk in

10 2 e van het Ondernemingsdossier
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contact te treden om te kijken of en hoe aan specifieke

gebruikerswensen zoals de manier van aanlevering kan worden

voldaan

V2015 10 01 07 T van OSWO geeft aan dat er tot op heden

nog geen tests zijn uitgevoerd op de aanlevering van ZTA

aanvragen per XBRL Met nog 3 maanden te gaan en de relatieve

complexiteit worden de convenantpartijen geadviseerd hier niet te

lang mee te wachten zodat een juiste aanlevering van aanvragen

geborgd is

10 2 e

2015 10 01 08 A De Belastingdienst heeft van de aanwezige convenantpartijen de

contactpersonen voor het bespreken van de nieuwe convenanten in

ontvangst mogen nemen

Aan Duijndam Uitzendgroep de NBBU en ABU wordt verzocht om

een contactpersoon doorte geven aan de Belastingdienst

V2015 10 01 09 Door Eno werd de vraag gesteld op welke wijze teruggekoppeld
wordt als een aanvraag onjuist is

T

Reactie

Als een aanvraag ZTA technisch onjuist is wordt deze voor de

poort van Logius of Belastingdienst tegengehouden en krijgt de

inzender een foutmelding zoals beschreven in de documentatie van

Logius aansluitsuite

Is de aanvraag inhoudelijk onjuist dan kan dit tot een foutmelding
leiden aan de poort geboortedatum BSN of in de verwerking In

het geval van de poort krijgt de inzender hier automatisch bericht

van In het geval van de verwerking niet want het bericht is

technisch geaccepteerd

2015 10 01 10 T Gevraagd werd of bij de melding geschoond dat in sommige

gevallen wordt teruggekoppeld door de zorgverzekeraar de

veronderstelling juist is dat voor BSN s met deze melding geen

Zorgtoeslag wordt aangevraagd Toeslagen gaat na of zij op de

hoogte is van deze situatie en wat het beleid is

Reactie

Toeslagen is op de hoogte van deze situatie en voorziet voor het

aanvragen van Zorgtoeslag via het ZTA kanaal geen problemen bij
de verwerking en toekenning

2015 10 01 11 A Volgende bijeenkomst staat gepland op 12 november 2015 van

10 00 tot 12 00 De exacte locatie zal in de uitnodiging worden

vermeld
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Toeslagen
Belastingdienst

7

Toeslagen
Communicatle en

dienstverlening

Graadt van Roggenweg 500

3531 AH Utrecht

Postbus 2092

3500 GB Utrecht

www belastingdienst nl

Aan de convenantpartijen ZTA

Contactpersoon

10 2 e

vers ag
Accountmanager

T fOS8 l 10 2 e

M 06 10 2 e

Kernpunten bijeenkomst convenantpartners ZTA

12 november 2015

10 2 e 9belastingdienst nl

Aanwezig
Van der Voortgroep
ENO

10 2 e
Datum

17 november 201510 2 e

LTO Seizoenarbeid

Otto Workforce

NBBU

Ondernemingsdossier
B Toeslagen

10 2 e
Versienummer

10 2 e 1 0

10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e

Centrals Administratis

Directie Belastingen

10 2 e

10 2 e

Afwezig met bericht

Duijndam Uitzendgroep 10 2 e

Omschrijving StatusNr Ken

merk
1

V2015 11 12 01 Stand van zaken verificatie van rekeningnummers 1

Hoiiand Zorg bouwt aan eigen voorziening t b v aanieveren

rekeningnummers en bewijsstukken De meeste andere

convenantpartners hebben de intends uitgesproken om gebruikte
maken van de voorziening van Holland Zorg Van der Voortgroep
heeft de intentie gebruik te maken van het Ondernemingsdossier

T

Stand van zaken verificatie van rekeningnummers 2

Van der Voortgroep

2015 11 12 02 A

en Ondernemingsdossier
werken de samenwerking vender uit en

maken hierover een onderlinge afspraak Terugkoppeling van het

resultaat vindt plaats tijdens het volqend overleq

10 2 e

10 2 e

Stand van zaken verificatie van rekeningnummers 3

Holland Zorg

onderling af inzake de raakvlakken tussen de voorziening van

Holland Zorg en het B CA verificatieproces

2015 11 12 03 A

en B CA 10 2 e stemmen10 2 e

2015 11 12 04 Stand van zaken verificatie van rekeningnummers 4

B CA I iQ 2 e ]communiceert v66r het komend overleg 26

november de aansluitvoorwaarden

A

^
T Terugkoppeling A Actiepunt
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V2015 11 12 05 Stand van zaken verificatie van rekeningnummers 5

Er is een proef gedaan met het terugkoppelen van reeds

gevalideerde rekeningnummers o b v door convenantpartners

aangeleverde bestanden

Die proef is geslaagd en kan desgewenst door convenantpartners
worden ingebed in het ZTA proces

Specificaties
Extensie Excelbestand

Koiomveiden BSN IBAN

Naamgeving De naam van de organisatie en de aanleverdatum

bijv naam organisatie ddmmjjjj

A

Het Excei bestand kan gemaiid worden naar

10 2 g

Terugkoppeling reeds bekende rekeningnummers gebeurt uiteriijk
binnen 5 dagen maar doorgaans de voigende dag

V2015 11 12 06 A Stand van zaken verificatierekeningnummers 6

Ook binneniandse rekeningnummers die nog niet bekend zijn bij
B CA kunnen via de bovengenoemde voorziening v orden

aangeleverd mits deze zijn voorzien van de gespecificeerde

bewijsstukken

V2015 11 12 07 T Stand van zaken verificatie rekeningnummers 7

zal de mogelijkheden verkennen om de

verificatieservice op rekeningnummers buiten de infrastructuur van

de Belastingdienst beschikbaar te stellen Vooralsnog heeft dit geen

gevoigen voor de impiementatie van het nieuwe ZTA proces

10 2 e

V2015 11 12 08 T Stand van zaken XBRL

Erzijn op dit moment geen beiangrijke issues impediments
Contact voor technische afstemming loopt via OSWO of Logins

V2015 11 12 09 Werking TVS 2

De werking van bevoorschotting en terugvorderingen roept bij

sommige convenantpartners nog vragen op

De werking van TVS laat toe dat aanvragen zorgtoeslag
2016 vooraf of met terugwerkende kracht tot 1 September
2017 worden ingediend
Conform het convenant wordt zorgtoeslag pas aangevraagd
als de ZTA intermediair zekerheid heeft over de startdatum

van de zorgverzekering

Aanvragen zorgtoeslag blijven in prindpe doorlopen totdat

er een stopmelding wordt doorgegeven door de ZTA

intermediair

Het is mogelijk om via het XBRL kanaal meteen een

stopdatum mee te zenden met de aanvraagdatum
Als een toeslag is gestopt en daarna opnieuw wordt

aangevraagd moeten alle meldingen opnieuw worden

doorgegeven

A
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2015 11 12 10 Convenanten

Het opstellen van nieuwe convenanten zal aanvangen nadat het

proces van aanlevering van aanvragen en rekeningnummers vast

staat

A

2015 11 12 11 Communicatiemateriaal ZTA partners
Betreffende het jaar 2016 zal er communicatiemateriaal

beschikbaar komen zoals in voorgaande jaren Het samen stellen

van dit materiaal kan pas aanvangen nadat het proces van

aanlevering van aanvragen en rekeningnummers vast staat

A

2015 11 12 12 Volgende bijeenkomst

Volgende bijeenkomst staat gepland op 26 november 2015 van

13 00 tot 15 00 De exacte locatie zal in de uitnodiging worden

vermeld

A
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Toeslagen
Belascingdiensrm

Datum

3 augustus 2016

Datum vaststelling
9 augustus 2016

Auteur

10 2 e

verslag
Bijiagen

GeenMT overleg Belastingdienst Toeslagen

Verslag MT overleg Belastingdienst Toeslagen

Dinsdag 2 augustus van 09 45 13 00 uur

Kamer 3 23 kantoor Utrecht

Gerard Blankestijn

Omsdirijtfing

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Aanwezig 10 2 e

10 2 e

Afwezig

Kopie aan M2 en OR

Verslag

MR i 2 OM5CHRIJVING STATUS

160802 1 T A Kwartaalrapportage 2® kwartaal 2016 Toeslagen
Functionaliteit in TVS voor ZTA {zorgtoeslag arbeidsmigranten

Functionaliteit is beschikbaar nog wel veel technische damages
io 2 e Icheckt of het hier nog gaat om een tussenoplossing of dat

net indWdaad gaat over de structurele functionaliteit

160809 functionaliteit is structured beschikbaar in TVS

Technische damages worden onderzocht

10 2 e

V

Gerard

V

10 2 e|
V

buiten verzoek

Gerard

V

10 2 e
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V160802 2 T

160802 3 GerardB A

I 10 2 e

160802 4 T A 10 2 e

V160802 5 B

buiten verzoek

V160802 6 T

V160802 7 T

V160802 8 T

V160802 9 T

V160802 10 T

V160802 11 B

V160802 12 T

nummering is als voIgt samengesteld datum overleg referentiepunP
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A Actie

B Besluit

T Terugkoppeling
C Informatie
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buiten verzoek

10 2 e | | io 2 e ^eno nl

10 2 e gjoeiastingdienst iH
’

| io 2 e belastingdienst nl

belas1ingdienst nl f io 2 e roelastingdienst nl

iBelastingdienst nl | i o 2 e teoeiastingdienst nl

Van

Aan

Cc 10 2 e

10 2 e

Datum

Onderwerp RE Betr Re Betr Betr Betr Betr RE Betr RE Betr RE Betr RE Correctiebestand

Zorgtoeslag HollandZorg

Hoi 10 2 e

Ik heb je een uitnodiging gestuurd om volgende maand even te zitten over het

Zorgtoeslag proces Het is inderdaad beter om van tevoren te weten hoe het proces

in elkaar zou moeten steken om hiermee ook voor te sorteren op het project

Is het handig als indien jij ook kan voor deze sessie kan voorbereiden hoe de

belastingdienst de Zorgtoeslag aanvragen wil ontvangen Daarop zouden wij dan

kunnen inhaken met onze ideeen en mogelijke opiossingsrichtingen zodat we aan

het einde van de sessie weten van elkaar wat we kunnen verwachten

Laat maar even weten wat je van de opzet vindt

Met vriendelijke groet

I Junior10 2 e

businessanalist

M 06 10 2 e10 2 e
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Munsterstraat 7 T
10 2 e

7418 EV

Deventer

Postbus 166

7400 AD

Deventer

F 10 2 e

E j@eno nl10 2 e

I www eno nl

Salland Zorgverzekeringen Salland ZorgDirect en

HollandZorg zijn onderdeel van Eno

Zorgverzekeraar

De informatie in dit e mailbericht inclusief eventuele

meegezonden bestanden is uitsluitend bestemd

voor de geadresseerde n Als u dit bericht per

ongeluk heeft ontvangen verzoeken wij u het te

vernietigen en ons te informeren Openbaarmaking
aan derden in weike vorm dan ook is alleen

toegestaan na onze toestemming Wij aanvaarden

geen aansprakeiijkheid voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van dit e mailbericht en

de tijdige ontvangst daarvan

Van I io 2 e jgbelastingdienst nl [mailto^ 10 2 e ^belastingdienst nl]

Verzonden dinsdag 13 September 2016 08 40

Aan io 2 e io 2 e ^eno nl

CC 10 2 e ^belastingdienst nl | io 2 e ^belastingdienst nl

Onderwerp Betr Re Betr Betr Betr Betr RE Betr RE Betr RE Betr RE

Correctiebestand Zorgtoeslag HollandZorg

Hoi^
Als partners in de keten is het goed om elkaars processen te begrijpen en het voor

elkaar en voor de burger zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te houden binnen de

kaders van de wetgeving
We hebben nu een niet optimaal proces en dat zouden we graag met elkaar

verbeteren Wat dat betreft hoe eerder hoe beter Maar als het bij jullie afhankelijk is

van een project dan hebben we dear rekening mee te houden

Mogelijk is het wel een idee om alvast de verkenning te doen zodat als jullie project
start rekening kan worden gehouden met onze uitkomsten

Groeten
10 2 e

10 2 e

Business Architect BVt Toeslagen
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Belastingdienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht | Kamer 02 03 02

M 10 2 e

@[ 10 2 e |g belastingdienst nl

op woensdagen vrij

Dubbele e mail

Van io 2 e l io 2 e @eno nl

Aan | io 2 e pbelastingdienst nl io 2 e l@belastingclienst nl

Cc I io 2 e ^g belastinodienst nl | io2 e @belastingdienst nl

I iQ 2 e tajbelastinadienst nl | io 2 e @belastinadienst nl

Datum 12 09 2016 15 32

Onderwerp Re Betr Betr Betr Betr RE Betr RE Betr RE Betr RE

Correctiebestand Zorgtoeslag HollandZorg

Hoi|l0 2 e|^

Ik had het nog op mijn lijst staan om op| io 2 e |te reageren Ik had inderdaad aangegeven

even te willen zitten over het ZTA proces maar dat het ook afhankelijk is van een intern

project Dat project is nog geen duidelijkheid over vandaar dat ik nog niet wat van mij had

laten horen

Moet het op kort le termijn gebeuren of kan het ook plaatsvinden wanneer er meer

duidelijkheid is over het project

Gr io 2 e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 12 sep 2016 om 09 04 heeft | io 2 e iSjbelastingdienst nl
’

io 2 e [Sibelastingdienst nl hetvolgende geschreven

10 2 e

jij hebt aangegeven dat je met ons in gesprek wilt m b t het ZTA proces
io 2 e [heeft jou uitgenodigd om een vervolgafsraak te maken maar tot op heden

geen reactie ontvangen
Kun je dat alsnog zsm doen

grt 10 2 e

Dubbele e mail
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Dubbele e mail

Van

Aan

roeslagen BLD

1@eno nl

10 2 e

10 2 e 10 2 e

Cc Toeslagen BLD@Belastingdienst10 2 e 10 2 e

IV BLD@Belastingdienst
Datum 06 09 2016 13 01

ia 2 e

Onderwerp Betr Betr Betr RE Betr RE Betr RE Betr RE Correctiebestand

Zorgtoeslag HollandZorg

Hoi|io 2 4
Met is inmiddels ruim een maand geleden wanneer zouden we met elkaar een

vervolgafspraak kunnen hebben

Groeten

10 2 e

10 2 e

Business Architect EVt Toeslagen

Belastingdienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht | Kamer 02 03 02

M06 10 2 e

1aibelastingdienst nl@[ 10 2 e

Op woensdagen vrij

Dubbele e mail

Van

Aan

Toeslagen BLD

io 2 e | io 2 e [5 eno nl

|Toeslagen BLD@Belastingdienst
Toeslagen BLD@Belastingdienst

Datum 05 08 2016 09 50

Onderwerp Betr Betr RE Betr RE Betr RE Betr RE Correctiebestand

Zorgtoeslag HollandZorg

10 2 e

Cc 10 2 e10 2 e

10 2 6

Hoi 10 2e

Lijkt mij goed om op korte termijn metBuiten verzoek
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elkaar te bepalen wat de meest ideale werkwijze is waarbij zowel voor jullie jullie
klanten als voor ons een zo optimaal mogelijk proces ontstaat

Laat maar even weten wat schikt en welke lokatie voor jullie uitkomt Wi] zitten in

Utrecht maar mag en kan bijvoorbeeld ook in Apeldoorn

Groeten

10 2 e

10 2 e

Business Architect IM Toeslagen

Belastingdienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht | Kamer 02 03 02

M06 10 2 e

t belastingdienst nl@ 10 2 e

Op woensdagen vrij

Dubbele e mail

Toeslagen BLD

rroeslaqen BLD@Belastingdienst

io 2 e [5 eno nl

Van

Aan

10 2 e

10 2 e

Cc 10 2 e

Datum 25 07 2016 14 42

Onderwerp Betr RE Betr RE Betr RE Betr RE Correctiebestand Zorgtoeslag
HollandZorg

10 2 e

zie jij kans om contact op te nemen met|io 2 efBuiten verzoek

grt
10 2 e

Dubbele e mail

Van

Aan 1 io 2 e [5 belastinadienst nl | io 2 e |@belastinodienst nl

Datum 25 U 2016 12 57

Onderwerp RE Betr RE Betr RE Betr RE Correctiebestand Zorgtoeslag
HollandZorg

1 io2 e @eno nl10 2 e
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Hoi 10 2 e

Wij versturen de bestanden in een aanlevering hier kunnen wij helaas niet in sturen

qua berichten een bepaalde tijd vasthouden of in een bepaalde volgorde aanbieden

Wij gaan echter wel op korte termijn het hele proces van de Zorgtoeslag op een

alternatieve wijze inrichten zodat het beter aansluit op jullie processen waaronder

dat wij starten met een aanmeld bericht en pas een stopbericht sturen wanneer

iemand niet meer verzekerd is

Is het een idee om in augustus een keer door te spreken hoe ons proces moet

worden ingericht om het goed te laten aansluiten op jullie processen

Met vriendelijke groet
ecblank pip

io 2 e I I Junior

businessanalist

ecblank gif

2F818264 jpg

10 2 e M 06 10 2 e

Munsterstraat 7 T
10 2 ^

7418 EV

Deventer

Postbus 166

7400 AD

Deventer

F 10 2 e

E io 2 e B eno nl

I www eno nl

ecblank gif

Salland Zorgverzekeringen Salland ZorgDirect en

HollandZorg zijn onderdeel van Eno

Zorgverzekeraar
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De informatie in dit e mailbericht inclusief eventual©

meegezonden bestanden is uitsluitend bestemd

voor de geadresseerde n Als u dit bericht per

ongeluk heeft ontvangen verzoeken wij u het te

vernietigen en ons te informeren Openbaarmaking
aan derden in weike vorm dan ook is alleen

toegestaan na onze toestemming Wij aanvaarden

geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van dit e mailbericht en

de tijdige ontvangst daarvan

Van | i0 2 e |@belastinedienst nl fmailtoj io 2 e | SbeiastinEdienst nn

Verzonden maandag 25 juli 2016 12 26

Aan

Onderwerp Betr RE Betr RE Betr RE Correctiebestand Zorgtoeslag HollandZorg

io 2 e @enQ nl10 2 e

10 2 e

wij merken dat ondanks dat juilie de meldingen in de juiste volgorde aanbieden bij
de ontvangst in een aantal gevallen de volgorde verwisseld is waardoor we eerst

een stop en daarna eens start ontvangen Blijkbaar vindt die verwisseling plaats
tussen juilie en logius digipoort
Zie jij mogelijkheden om de stopmeldingen met een vertraging aan te bieden Een

vertraging van minimaal 10 seconden zou al veel helpen

grt 10 2 e

Dubbele e mail

Van

Aan | iQ 2 e l@belastingdienst nr | io 2 e ^belastingdienst nl

Datum 14 04 2016 08 10

Onderwerp RE Betr RE Betr RE Correctiebestand Zorgtoeslag HollandZorg

]@eno nl10 2 e 10 2 e

Hoi 102^

Over de inkomens voor inkomens die boven de grens van de Zorgtoeslag vallen en

dus eigenlijk geen recht hebben op Zorgtoeslag kunnen wij dus wel aanvragen

Over de datums op 27 april moeten de berichten binnen zijn voor het draaien van

de beschikkingen over de maand mei

Met deze datums kunnen wij geen eenduidige datum communiceren richting de

uitzendbureaus over wanneer wij de informatie nodig hebben voor de aanvraag van

de eerstvolgende maand Wanneer bijvoorbeeld de de informatie binnen moet

834071 00023



zijn moeten wij hier op de 23 de run al aanzetten om alle XBRL berichten te

genereren Of draait de run van beschikkingen ook meerdere dagen zodat wij aan

het eind van de run kunnen worden meegenomen

2F92Q2l4 jpg Met vriendelijke greet
Eno

10 2 e

Junior business analist

Eno I Munsterstraat 7 7418EV Deventer Postbus 166 7400AD Deventer

E io 2 e Kieno nl IT M06 F10 2 e 10 2 e10 2 e

www eno nl

Salland Zorgverzekeringen Salland ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van

Eno

Jsj Denk aan het milieu voordat u deze e mail print
De informatie in dit e mailbericht inclusief eventuele meegezonden bestanden is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Als u dit bericht per ongeluk heeft

ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en ons te informeren

Openbaarmaking aan derden in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na onze

toestemming Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juiste en voiledige

overbrenging van de inhoud van dit e mailbericht en de tijdige ontvangst daarvan

Van l io 2 e | 5 belastinedienst nl [mailtoi io 2 e tiSbeiastingdienst nll

Verzonden dinsdag 12 april 2016 16 36

Aan

Onderwerp Betr RE Betr RE Correctiebestand Zorgtoeslag HollandZorg

1 10 2 e | g eno nl10 2 e

10 2 e

op dit moment draait een proefproductie daar heb ik nog geen resultaat van

verwacht ik achterin de week

M b t inkomens we hebben bvk een juist inkomen maar als er een hoger inkomen

wordt gegeven zou dat achteraf tot een nabetaling gaan leiden dat vinden we

minder erg dan een terugvordering Dus bvk een juist inkomen anders Never een te

hoog dan een te laag inkomen

V w b de datums Als je aanhoudt dat op de volgende datums de aanmaak van

beschikkingen draait dan moet je er voor zorgen dat de mutaties dan door jullie zijn
aangeleverd

27 apr

30 mei

27 jun

1 aug

29 aug
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3 okt

1 nov

7 dec

grt 10 2 e

Dubbele e mail

Van

Aan

Datum 11 04 2016 13 21

Onderwerp RE Betr RE Correctiebestand Zorgtoeslag HollandZorg

io 2 e peno nl

io 2 e l@belastindaienst nr | io 2 e @belastingdienst nl

10 2 e

Goedemiddag 10 2 e

Goed om te horen dat de aanvragen goed zijn verwerkt in het systeem Dat de start

en stop op deze manier is ingericht is voor ons akkoord

Dat de uitbetaling nog een maand moet wachten is bij ons bekend de aanvragen

gaan nu weer het reguliere traject door

Ik heb nog wel 2 vragen over de aanvragen

1 Mogen wij ook aanvragen doorzetten waarvan het geschatte jaarinkomen te

hoog is Ditwas mogelijk in de vorige vergadering aan OTTO toegezegd
2 Wat is de laatst mogeiijke ontvangstdatum voor de XBRL berichten dat deze

worden meegenomen in het aanvraagproces van de betreffende maand De run

waarin wij XBRL berichten aanmaken duurt namelijk een aantal dagen

Zou u mij de uitslag van de productie kunnen laten weten dan kan ik hier ook

doorgeven dat de aanvragen goed zijn verwerkt En ook reactie kunnen geven op

mijn vragen

Alvast bedankt

2F920214 ipg Met vriendelijke greet
Eno

10 2 e

Junior business analist

Eno I Munsterstraat 7 7418EV Deventer Postbus 166 7400AD Deventer

T M06 F E 10 2 e ^eno nl I10 2 e 10 2 e 10 2 e

www eno nl

Salland Zorgverzekeringen Salland ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van

Eno

Denk aan het milieu voordat u deze e mail print
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De informatie in dit e mailbericht inclusief eventuele meegezonden bestanden is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Als u dit bericht per ongeluk heeft

ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en ons te informeren

Openbaarmaking aan derden in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na onze

toestemming Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juiste en voliedige
overbrenging van de inhoud van dit e mailbericht en de tijdige ontvangst daarvan

Van I io 2 e | 5 bela5tingdienst nl [mailtoi io 2 e Sbelastingdienst nll

Verzonden vrijdag 8 april 2016 11 10

Aan io 2 e ] | io 2 e n S eno nl

Onderwerp Betr RE Correctiebestand Zorgtoeslag HollandZorg

10 2 e

de desbetreffende afdeling heeft thans de bestanden opgemaakt voor de aanvragen
die jij hebt aangeleverd
We hebben er voor gekozen om 1 start en 1 stop per jaar in te voeren Als

voorbeeld

waarjij leverde

start 20160101 stop 20160131

start 20160201 stop 20160229

hebben wij er van gemaakt
start 20160101 stop 20160229

Er heeft een eerste proefproductie gedraaid Die ziet er goed uit

Daarop heb ik akkoord gegeven voor het verwerken van het voliedige bestand

Dat zal maandag gaan lopen

De aanvragers zullen mogelijk nog een maand op hun geldt moeten wachten maar

thans is het wel goed ingeregeld
De aanvragen die vanaf nu via het reguliere spoor worden ingediend zullen wel

direct tot een beslissing betaling gaan leiden

grt
10 2 e

Dubbele e mail

Van
_

1 | io 2 e @eno nl

Aan io 2 e ]@belastingdienst nr | io 2 e ^belastingdienst nl

Datum 01 04 2016 15 43

Onderwerp RE Correctiebestand Zorgtoeslag HollandZorg

834071 00023



Hoi 10 2 e

Ik heb het bestand aangepast de kolommen in tabblad M10 stonden vanaf die regel
niet goed
Kunt u mij terug koppelen of de verwerking van dit bestand goed is gegaan

Alvast bedankt

2F9202i4 ing Met vriendelijke greet
Eno

10 2 e

Junior business anaiist

Eno I Munsterstraat 7 7418EV Deventer Postbus 166 7400AD Deventer

E I I0 2 e n@eno nl IT M06 F 10 2 e10 2 e10 2 e

www eno nl

Salland Zorgverzekeringen Salland ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van

Eno

Jsj Denk aan het milieu voordat u deze e mail print
De informatie in dit e mailbericht inclusief eventuele meegezonden bestanden is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Als u dit bericht per ongeluk heeft

ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en ons te informeren

Openbaarmaking aan derden in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na onze

toestemming Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van dit e mailbericht en de tijdige ontvangst daarvan

Van l io 2 e | 5 belastinedienst nl rmailtoj io 2 e Sbelastinedienst nll

Verzonden vrijdag 1 april 2016 11 18

Aan io 2 e ~| j io 2 e | 5 eno nl

Onderwerp Re Correctiebestand Zorgtoeslag HollandZorg

10 2 e

Ik krijg de volgende terugkoppeling op het door jou aangeleverde bestand

Ik heb nu ook even inhoudelijk naar het bestand gekeken en moet helaas constateren

dat het nietjuist gevuld is

Het tabblad MIO gaatfout vanaf regel 8969

Ik kan bedenken wat er zou moeten staan maar dat weet Ik niet zeker

In tabblad M49 zijn de celeigenschappen vanaf die regel anders maar dat is niet zo erg

Graag dus contact opnemen met de leverancier van dit bestand en een gecorrigeerd
bestand laten opieveren

834071 00023



Wil je dit bekijken corrigeren
Grt hO 2 e

1 5 eno nl het volgende geschrevenOp 31 mrt 2016 om 12 12 heeft

Beste

10 2 e 10 2 e

10 2 e

Bijgevoegd is het correctiebestand voor de Zorgtoeslag van HollandZorg Kunt u met

dit bestand uit de voeten

imaee001 ipg Met vriendelijke greet
Eno

10 2 e

Junior business analist

Eno I Munsterstraat 7 7418EV Deventer Postbus 166 7400AD Deventer

E io 2 e Kieno nl IT IVI06 F 10 2 e10 2 e 10 2 e

www eno nl

Salland Zorgverzekeringen Salland ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van

Eno

^ Denk aan het milieu voordat u deze e mail print
De informatie in dit e mailbericht inclusief eventuele meegezonden bestanden is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Als u dit bericht per ongeiuk heeft

ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en ons te informeren

Openbaarmaking aan derden in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na onze

toestemming Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige

overbrenging van de inhoud van dit e mailbericht en de tijdige ontvangst daarvan

Nawerkbestand Zorgtoeslag xlsx

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften

verzoeken klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per

abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals

complaints notices of default or similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is

confidential and legally privileged If you are not the intended recipient please delete this

message and notify the sender [bijlage Nawerkbestand Zorgtoeslag xlsx is verwijderd door

Toeslagen BLD]10 2 e

834071 00023



De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften

verzoeken klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per

abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept fdings requests appeals
complaints notices of default or similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is

confidential and legally privileged If you are not the intended recipient please delete this

message and notify the sender

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften

verzoeken klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per

abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals
complaints notices of default or similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is

confidential and legally privileged If you are not the intended recipient please delete this

message and notify the sender

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften

verzoeken klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per

abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals

complaints notices of default or similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is

confidential and legally privileged If you are not the intended recipient please delete this

message and notify the sender

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften

verzoeken klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per

abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals

834071 00023



complaints notices of default or similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is

confidential and legally privileged If you are not the intended recipient please delete this

message and notify the sender [bijlage graycoLgif is verwijderd door[
fiV BLD] [bijlage ecWank gif is verwijderd door

[bijlage 2F818264 jpg is verwijderd door

2F920214 jpg is verwijderd door

10 2 e

TV BLD]10 2 e 10 2 e

W BLD] [bijlage10 2 e

IV BLD]10 2 e

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften

verzoeken klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per

abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals

complaints notices of default or similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is

confidential and legally privileged If you are not the intended recipient please delete this

eno
Him rgi i l Imti

message and notify the sender image001 jpg image002 gif
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Bezoek Holland Zorg d d 13 10 2016

Aanwezig
Holland Zorg

1Q 2 e | zakelijke markto

Team Coordinator

10 2 6 I Business Analist

Functioneel beheerder

10 2 6o

o

10 2 6o

BD Toe^gen
I] Architect

Ketenregisseur ZTA

Procesontwerper VT

10 2 6
o

10 2 6o

10 2 6o

Puntsgewijs opgemerkt
HZo is bezig met een nieuw werkgeversportaal De ZTA wordt vaak aangevraagd voor

werknemers bij uitzendbureau s en die bureau s communiceren via dit portaal met HZo

10 2 6 Belang HZo koppeling verkopen verzekering met aanvraag ZTA Zo n 5000

aanvragers

I0 2 6|behandelen vragen TA ers is lastig Beltel kent ZTA proces niet Route via

is bii haar niet bekend

10 2 « ZTA blijkt best veel werk

o Bank en Id beiwijs
10 2 ^ heroverweging van kosten en baten samen met BD lijkt goed idee

Alqenneen Convenanten zijn niet meer up tot date bijstelling nodig
I0 2 6|het genereren van de aanvragen kost 3 dagen
10 2 e|flfij proberen met werkgevers af te stemmen tijdig aan te leveren Behoefte aan een

inzicht in de tiidlilnen van de betaalrun en de beschikkingsrun
AFSPRAAK 10 2 6 zegt toe een overzicht met deze tijdlijnen te verstrekken

10 2 6 [NinBI vraag gaat nog komen volgend jaar via brief moet teruggestuurd HZo geeft
aan dat dat voorheen niet hoefde bewfuste afspraak Nut Levert werkt op en vraagt om

uitleg Conclusie nog bespreken tussen BD en intennediairs voordat deze volgend jaar
worden verstuurd

I 10 2 6 puidelijk gemaakt dat ook DT uitgevoerd gaat worden volgend jaar met bijbehorende
brieven Dit blijkt niet bekend vraag is of dit ook voor andere intermediairs bekend is

Scenarios opiossingsrichtingen Start stop
o Algemeen stuur stop altijd een dag na de Start

o Scenario 1 Geheel achteraf niet goed voor klant ivm laat betalen Goed Weinig
brieven

o Scenario 2 Zoals Burger goed vooraf betalen Kritischer tijdstip start stop risico

vergeten stop voor wie Mogelijk terugvordering
o Scenario 3 maandelijks achteraf Teveel brieven en berichten

o HZo 1 2 hebben voorkeur Zij gaan intern extra nog overleggen
HZo vraagt zich af wat de status is van de services van Inning

o Rekeningnummer check |l0 2 6|geeft aan dat kennelijk klaar

o Service uploaden stukken als bewijs reknr ivm niet mogen opslaan bij HZo

Algemeen
o Vanuit BD Wie heeft nu de regie over het contact met de intermediairs Nu is dat

vanuit verschillende BD delen los contact Is niet in overeenstemming met PO ZTA

in TVS

10 2 6

o De behoefte lijkt aanwezig om regelmatig in intermediair verband contact met BD

te hebben over lopende zaken Soort gebruikersgroep
zegt toe een overleg te initieren met alien ZTA intermediairs Ivm10 2 6AFSPRAAK

punten Inning voortgang Ninbi DT communicatie

Vraag van HZo Men wil gaan werken met digitaal ondertekenen kan BD hier mee uit de

voeten

Vraag van HZo Toezicht waaraan voldoen Check convenant

Vraag van HZo nu zijn machtigingsformulieren voor 1 jaar Hoe volgend jaar |l0 2 e|eeft
aan dat dit tussen HZo en TA speelt Zij mogen dus ovk aanpassen Zij gaan dus

prolongeren en tijdloos maken
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Overleg Ketenoverleg ZTA

Datum

Tijdstip

29 11 2016

13 00 16 00 uur

Belastingdienst Toeslagen
Graadtvan Roggenweg 500 Utrecht

Zaal Oostenwind

Locatie

Agenda

1 Ervaringen tot nu toe

2 Proces

a Meldingen proces B T

lb Aanleveren rekeningnummers [

10 2 6

10 2 6

3 Horizontaal Toezicht 10 2 6

4 Convenanten inci afsprakendocument 10 2 6

5 Rondvraag

834073 00025



10 2 e

We kunnen dan enerzijds de ervaringen van de verschillende intermediairs delen een update
geven van de ontwikkelingen op het gebied van rekeningnutnmers en met de andere intermediairs

de ervaringen die we nu hebben opgedaan met HollandZorg delen Tevens kunnen we dan horen

op welke manier LTO haar proces gaat inrichten

Dit kan dan tevens input zijn om de bestaande convenanten aan te scherpen en de actualiseren en

geeft mogelijk ruimte om de discussie te voeren over de mogelijkheden om het convenant en de

toezichtsafspraken verder met elkaar uit te werken

10 2 6

Vooruitlopend op het op 29 november a s geplande ketenoverleg zouden wij graag een aantal

agendapunten willen inbrengen
Daarbij denken wij aan

Uitbetaling o b v voorschotten en de vele beschikkingen die deze werkwijze tot gevolg heeft

en de onrust onder flexmigranten over terugbetaling van teveel ontvangen zorgtoeslag
Stand van zaken doorgeven bankrekeningnummers via webservice

Procedure aanvraag zorgtoeslag jaarlijks eenmalig achteraf dezelfde start en berichten als

maandelijkse aan en afmeldingen
Verwerking dubbele berichten door Belastingdienst hoe worden dubbele startberichten

1

2

3

4

verwerkt

Toetsingsmoment BLD van beschikking en 2016 en procedure verrekening naheffing en evt

nabetaling op basis van inkomstenbelastinggegevens alsmede ook gegevensuitwisseling met

zo rg verzekera a rs

De wijziging van de beveiliging PKI Overheids certificaat n a v mail OSWO

5

6

10 2 6

Vanuit Inning willen we graag het horizontaal toezicht inrichten Daarover zullen we eerst intern

nog overleg moeten hebben om te voorkomen dat we onze mogelijk verschillende zienswijzen
samen met de ZTA partners bespreken

11 1

Met vriendelijke greet

10 2 6

strategisch architect

834073 00025



24 11 2016

Toeslagjaar 2017 2018

Overzicht aanlevermomenten meldingen tbv berekening voorschot en tijdige
uitbetaling c q stop aanvraag ter voorkoming van onterechte uitbetalingi

T b v vaststellen voorschot t m de maand of voorkomen

uitbetaling voorschot overde maand

Uiterste

aanleverdatum

meldingen 8 10 en

49 tbv aanvraag of

M9 tbv stop

25 11 2016 jan 17

feb 1722 12 2016

25 1 2017 mrt 17

22 2 2017 apr 17

25 3 2017 mei 17

25 4 2017 jun 17

jul 1725 5 2017

25 6 2017 aug 17

25 7 2017 sep 17

okt 1725 8 2017

25 9 2017 nov 17

dec 1725 10 2017

25 11 2017 jan 18

22 12 2017 feb 18

LET OP

M9 mag niet in hetzelfde bericht als de overige meldingen warden opgenomen

M9 moet enige tijd na de overige meldingen warden verzonden

Melding nummer Omschrijving

1084 Burger vraagt toeslag aan dit is de begindatum
van de aanvraag

M8

1094 Burger zet toeslag stop dit is de einddatum van de

aanvraag]
M9

1010 Burger sluit zorgverzekering afMIO

1049 Burger meldt inkomen swijzigingM49

834074 00026
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^etr Fw Ketenoverleg Zorgtoeslag Tiidelijke Arbeidsimmigranten fZTA reminder

Dubbel

25Dubbel

11 2016 14 19

Van Toeslagen BLD

roeslagen BLD@Belastingdienst|i 0 2e|^vandervoortgroep nl

| eno nl iQ 2 e n@belastingdienst nlj i0 2 e

10 2 e |IV BLD@Belastingdienst | i0 2 e |@ottoworkforce eu

iQ 2 e^seizoenarbeid nl I iQ2 e ^oeslagen BLD@Belastingdienst

^eno nl io 2 e ^eno nl

10 2 e fIV BLD@Belastingdienst | 10 2 e ^seizoenarbeid nlj 10 2^

| CICT BLD@Belastingdienst
10 2 e ^@eno nl

Overzicht Dit bericht is beantwoord

10 2 e

Aan 10 2 e

10 2 e

10 2 e10 2 e

]ENO NL10 2 e 10 2 e

2 Attachments

I I
Relevante datums aanlevering meldingenToeslagjaar2017 docx 20161129 agenda ZTA overleg docx

Dames heren

ten behoeve van het overleg a s dinsdag hierbij de agenda
Daarnaast een overzicht tbv de leveringsdatums van meldingen

m vr grt
10 2 e

Zie het bijgevoegde bestand 20161129 agenda ZTA overleg docx Zie het bijgevoegde bestand

Relevante datums aanlevering meldingen Toeslagjaar 2017 docx

Dubbele e mail

10 2 e J Toeslagen BLD n

no nt yvonne@seiZ|nnnarhrarl nl I0 2 ^vandervoortgroep nl 10 2 e geno nll

^seizoenarbeicl nl 102 e It^b^stingdienst nl

astingdienst

10 2 e

10 2 e foeslagen BLD@Belastingdienst 10 2 e

Jiensd io 2 e

10 2 e

10

7BL[l@Be
eslagen BLD@Belastingdienst L

t H 1 2016 11 01

Onderwerp Fw Ketenoverteg Zorgtoeslag Tijdelijke Arbeidsimmigranten ZTA reminder

10 2 610 2 6

L^lUi 11

L s

Dit is een herinnering

Op dinsdag 29 november a s vindt er ketenoverleg plaats omtrent ZTA Het overleg wordt gehouden bij
Belastingdienst Toeslagen Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht in zaal Oosten wind op de begane grond
Het overleg is gepland van 13 00 uurtot uiterlijk 16 00 uur Mocht u van plan zijn met de autote komen laat

mij dat dan per omgaande weten in verband met reservering van een parkeerplek parkeerruimte onder het

gebouw is helaas zeerschaars

Van de Van der Voortgroep zijn een aantal vragen ontvangen die we tijdens het overleg zullen behandelen

Ook aan de overige deelnemers wordt gevraagd eventuele op en aanmerkingen dan wel vragen van te voren

aan te leveren Het liefst voor21 november

file C Users^ io 2^AppData Local Temp notesFQ52F8 ~web4579 htm 16 10 2020
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