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Belast ngd enst Toeslagen

CONVENANT

TUSSEN

LTO Seizoenarbeid B V

de Belastlngdlenst Toeslagen

Betreffende de aanvraag en stopzetting van alleenstaande zorgtoeslag voor arbeldsmigranten
door LTO Seizoenarbeid B V

DE ONDERGETEKENDEN gezamenlijk te noemen Partijen

LTO Seizoenarbeid B V ten deze vertegenwoordigd door

Seizoenarbeid B V verderte noemen “LTO Seizoenarbeid B V
”

10 2 e directeur van LTO

en

De Beiastingdienst Toeslagen ten deze vertegenwoordigd door de beer mr G H Blankestijn
directeur van de Beiastingdienst Toesiagen verder te noemen “de Beiastingdienst Toesiagen

Overwegende dat

de Beiastingdienst Toesiagen is beiast met de uitvoering van de Wet op de zorgtoesiag
LTO Seizoenarbeid B V aanbieder is van zorgverzekeringen al bedoeid in de Zorgverzekeringswet
onder meer aan personen die zorgverzekeringspiichtig zijn omdat zij een dienstbetrekking in

Nederiand vervuilen hiema te noemen “arbeldsmigranten
de arbeidsmigranten recht op Zorgtoeslag kunnen hebben maar mede vanwege hun

onbekendbeid met de Nederiandse taal en regeigeving niet altijd in staat biijken om de

Zorgtoeslag aan te vragen

Partijen ondersteuning willen bieden aan arbeidsmigranten bij het te gelde maken van het recht op

Zorgtoeslag en daarbij willen samenwerken

om praktische redenen deze ondersteuning is beperkt tot afspraken rond de aanvraag van de

alleenstaande Zorgtoeslag voor de arbeldsmigrant

Partijen hun relatie willen vormgeven op basis van wederzijds vertrouwen begrip en transparantie
in dit Convenant de uitgangspunten en de wijze waarop Partijen met elkaar wensen om te gaan
worden vastgeiegd

komen overeen hetgeen in dit Convenant is opgenomen

1 Uitgangspunten

1 1 Op de begrippen die in dit Convenant zijn gebruikt zijn de in het Afsprakendocument

opgenomen begripsomschrijvingen onverkort van toepassing
Rechten en verplichtingen op basis van wet en regeigeving zijn en blijven zonder enige
beperking op partijen van toepassing
Tussen partijen staat centraal het bieden van optimaie dienstverlening aan arbeidsmigranten
die een alleenstaande Zorgtoeslag willen aanvragen en het verzekeren van de rechtmatige
verstrekking van de alleenstaande Zorgtoeslag aan deze arbeidskrachten

Partijen treden ten minste een keer per jaar met elkaar in overleg om dit Convenant te

1 2

1 3

1 4
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actualiseren De Betastingdienst Toeslagen zal hiertoe het initiatief nemen Een geactuaiiseerd
Convenant vervangt het daaraan voorafgaande Convenant

2 Afspraken

2 1 LTO Seizoenarbeid B V mag de aanvraag en de begindiging verzorgen van de alieenstaande

Zorgtoeslag voor haar verzekeringnemers mits is voldaan aan de nadere voorwaarden die zijn

opgenomen in het Afsprakendocument dat onderdeel is van dit Convenant

Van het Afsprakendocument kunnen in overteg tussen Partijen nieuwe versies worden

opgesteld Een geactuaiiseerd Afsprakendocument vervangt het daaraan voorafgaande

Afsprakendocument
LTO Seizoenarbeid B V verzorgt louter de aanvraag van de Zorgtoeslag op de wijze en onder

de voonwaarden zoals in dit Convenant en het Afsprakendocument is beschreven LTO

Seizoenarbeid B V is niet betrokken bij overige correspondentie over en beoordeling van de

aanvraag en eventuele uitbetaling of terugvordering van de Zorgtoeslag

2 2

2 3

3 Persoonsgegevens

3 1 Partijen verklaren zich er van bewust te zijn dat het verwerken van persoonsgegevens van de

verzekeringnemers in het kader van de aanvraag en stopzetting Zorgtoeslag onderworpen is

aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Partijen zullen de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in

overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving inzake de bescherming van

persoonsgegevens verwerken en derhalve ook niet verder verwerken dan noodzakelijk in het

kader van het Convenant

Het is Partijen niet toegestaan deze gegevens over te dragen of ter beschikking te stellen aan

derden tenzij dit op wettelijke basis verplicht is Onder derden wordt in dit verband niet

verstaan de betrokkene zeif en diens Werkgever die de persoonsgegevens van de betrokkene

verwerkt in het kader van de aanvraag en stopzetting van de Zorgtoeslag als bedoeld in dit

Convenant

3 2

3 3

Beveiliging4

4 1 Partijen zorgen ervoor dat hun systemen voor de opslag en de veniverking van de

persoonsgegevens zijn voorzien van een vorm van beveiliging die zowel technisch als

organisatorisch redelijk is geiet op de stand van de techniek de aard van de

persoonsgegevens en de aan de beveiliging verbonden kosten

Elke Party zorgt ervoor dat zij de in redeiijkheid te verwachten beschermingsmaatregelen heeft

genomen om ervoor te zorgen dat de onderlinge communicatie via de elektronische weg niet

leidt tot virusbesmetting of een andere vorm van ongewenste aantasting van de systemen voor

de opslag en de verwerking van de andere Party

4 2

Toezicht5

Partijen verlenen elkaar de in redeiijkheid te verwachten medewerking bij de controle van de

nakoming van de verplichtingen van de andere Party op grond van het Convenant

5 1
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6 Aansprakelijkheid

LTO Seizoenarbeid B V is niet verantwoordelijk voor de juistheid en voiledigheid van de

persoonsgegevens die door of namens de betreffende Verzekeringnemer aan LTO

Seizoenarbeid B V zijn opgegeven in het kader van de aanvraag en stopzetting van de

Zorgtoeslag ais bedoeid in dit Convenant en niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de

onjuistheid of onvolledigheid van deze persoonsgegevens

De Beiastingdienst Toeslagen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan outer als

gevolg van uitbetaling van de Zorgtoeslag op een onjuist rekeningnummer zolang de

uitbetaling door de Beiastingdienst Toeslagen heeft plaats gevonden op het door LTO

Seizoenarbeid B V namens de Werknemer opgegeven rekeningnummer

6 1

6 2

7 Looptijd

7 1 Dit Convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door beide partijen
Elke Parti] kan het Convenant schriftelijk opzeggen met ingang van 1 januari van het JaarT
mils de opzegging uiterlijk op 1 September van het jaarT 1 door de andere Parti] Is ontvangen
Onverminderd de mogeiijkheid tot ontbinding eindigt het Convenant met ingang van de dag dat

a Partijen hierover tot overeenstemming zijn gekomen
b de Wet op de zorgtoeslag vervait of zodanig is gewijzigd dat de activiteiten van LTO

Seizoenarbeid B V redelijkerwijze niet meer zullen piaatsvinden
c LTO Seizoenarbeid B V niet langer beschikt over een vergunning tot het aanbieden

van Zorgverzekeringen

7 2

7 3

8 Overige bepalingen

8 1 Op dit Convenant Is Nederlands recht van toepassing

Wijzigingen van dit Convenant en van het Afsprakendocument zijn slechts geldig tussen

Partijen indlen zij schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend

Ingeval van nietigheid van of meer bepalingen uit dit Convenant zullen Partijen

gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking die niet aan

nietigheid blootstaan Voor het overige biijft dit Convenant dan in stand

8 2

8 3

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend

2014A •2014te te

10 2 e 10 2 e
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Afsprakendocument

Dit afsprakendocument maakt deel uit van het Convenant tussen LTO Seizoenarbeid B V en de

Belasttngdienstrroeslagen In dit document zijn de nadere voorwaarden opgenomen waaronder LTO
Seizoenarbeid B V de aanvraag en de beSindiging van de zorgtoesiag voor haar verzekeringnemers
verzorgt

1 Begripsomschrijving

1 1 In het Afsprakendocument verstaan Partijen onder

Werkgever een werkgever die zijn werknemer via LTO Seizoenarbeid B V heeft
verzekerd bij een van de collectiviteiten die LTO Seizoenarbeid B V met

zorgverzekeraars heeft

Werknemer de persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst als bedoeld in titel
10 afdeling 1 of krachtens een uitzendovereenkomst als bedoeld in titel

10 afdeiing 11 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek bij de Werkgever
in dienst is en die geen ingezetene is als bedoeld in artikel 5 lid 1
aanhef en onder b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Onder Werknemer wordt ook verstaan een ex Werknemer voor zover de

activiteiten in het kader van de Zorgtoesiag verband houden met de

periode waarin de betreffende persoon in dienst was van de Werkgever
LTO Seizoenarbeid B V kan niet controleren of de verzekeringnemer
ook daadwerkelijk werknemer is van de werkgever salaris en

arbeidsovereenkomst

Zorgtoesiag Zorgtoesiag als bedoeld in de Wet op de zorgtoesiag

Zorgverzekering de tussen zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea of CZ en een

Verzekeringnemer ten behoeve van een verzekeringsplichtige gesloten
overeenkomst van schadeverzekering die voldoet aan hetgeen
daarover bij of krachtens de Zorgverzekeringswet is geregeld en

waarvan de verzekerde prestaties het bij of krachtens deze wet

geregelde niet te boven gaan

2 Werkgever

2 1 LTO Seizoenarbeid B V mag de aanvraag voor Zorgtoesiag alleen verzorgen van Werknemers
waarvan de Werkgever de zorgverzekering via LTO Seizoenarbeid B V heeft afgesloten

2 2 LTO Seizoenarbeid B V controleert of de Werkgever voldoet aan de in 1 1 van het

Afsprakendocument gestelde eisen

3 Werknemer

3 1 LTO Seizoenarbeid B V mag de aanvraag voor Zorgtoesiag alleen verzorgen van een

Werknemer

a die op de eerste dag van de maand waarvoor zorgtoesiag wordt aangevraagd 18 jaar of
ouder is

b en die verzekerd is bij LTO Seizoenarbeid B V op de eerste dag van de maand waarvoor

zorgtoesiag wordt aangevraagd
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c en die premie heeft betaaid voor de Zorgverzekering
d en die een Zorgtoeslag voor alieenstaanden aanvraagt
e en die een woonadres in het buiteniand heeft

f en die een Nederiandse of buitenlandse bankrekening heeft op zijn naam

g en die beschikt over een burgerservicenummer of sofinummer

h en die nog niet individueei Zorgtoeslag heeft aangevraagd
i en waarvan LTO Seizoenarbeid B V een volledig ingevuld en ondertekend

machtigingsformulier voor het aanvragen van de Zorgtoeslag heeft ontvangen
3 2 Een Werknemer die niet voldoet aan het gestelde in 3 1 van dit Afsprakendocument staat het

vrij om via de reguiiere weg Zorgtoeslag aan te vragen

4 Machtigingsformulier

4 1 De Werknemer gebruikt het machtigingsformulier dat daarvoor door LTO Seizoenarbeid B V

wordt verstrekt voor het verlenen van de machtiging tot het aanvragen van de Zorgtoeslag Het

machtigingsformulier is als bijiage bijgevoegd bij dit Afsprakendocument
4 2 LTO Seizoenarbeid B V verstrekt het machtigingsformulier in de taien waarin de

Belastingdienst Toeslagen het formulier aan LTO Seizoenarbeid B V heeft verstrekt

4 3 LTO Seizoenarbeid B V bewaart het machtigingsformulier in haar administatie gedurende een

periode van 5 jaar na het kaienderjaar waarvoor Zorgtoeslag wordt aangevraagd
4 4 Op verzoek van de Belastingdienst Toeslagen zal LTO Seizoenarbeid B V inzage verlenen in

of een kopie verstrekken van dit machtigingsformulier aan de Belastingdienst Toeslagen

5 Aanvraag Zorgtoeslag

5 1 Voor een correcte verwerking van de aanvraag levert LTO Seizoenarbeid B V de volgende

gegevens van de Werknemer aan bij de Belastingdienst Toeslagen door middel van een door

de Belastingdienst Toeslagen opgesteld Excelformulier

a het burgerservicenummer of bij het ontbreken daan an het sofinummer

b het geschatte toetsingsinkomen voor het betreffende jaar
c het binnenlands of buitenlands rekeningnummer op naam van de Werknemer

5 2 LTO seizoenarbeid B V vraagt de Zorgtoeslag voor alle maanden van jaar T aan in Jaar T 1

Alleen als de Werknemer op de eerste dag van een maand 18 jaar of ouder is en een

Zorgverzekering heeft en daarvoor premie wordt betaaid mag LTO Seizoenarbeid B V voor die

maand de Zorgtoeslag aanvragen

5 3 LTO Seizoenarbeid B V doet de aanvraag voor de Zorgtoeslag voor jaar T voor 31 maart van

jaar T 1

5 4 LTO seizoenarbeid B V baseert zich op de verzekerde periode n zoals die in haar

administratieve systeem zijn geregistreerd
5 5 Als de aanvraag onvolledig is krijgt LTO Seizoenarbeid B V hier bericht over van de

Belastingdienst Toeslagen De Beiastingdienst Toeslagen neemt de aanvraag dan niet verder in

behandeling
5 6 Als de Belastingdienst Toeslagen a eerder een aanvraag Zorgtoeslag voor het betreffende jaar

heeft ontvangen krijgt LTO Seizoenarbeid B V hier bericht over

6 Correspondentie betreffende en uitbetaling van de Zorgtoeslag

6 1 De Belastingdienst Toeslagen stuurt beschikkingen en overige correspondentie betreffende de

Zorgtoeslag naar het adres van de Werknemer dat bij de Beiastingdienst Toeslagen bekend is

6 2 De Belastingdienst Toeslagen betaait de Zorgtoeslag over jaar T uit in jaar T 1

6 3 Het uitbetalen van de bedragen verloopt via de door de Werknemer doorgegeven op zijn naam

gestelde rekening
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Machtigingsformulier 2014
Sluit u een Nederlandse zorgverzekering af Dan ku nt u zorgtoesiag aanvragen bi} Belasdngdienst Toeslagen Zoigtoeslag is een

tegemoetkoming in de kosten van uw zorgveraekering Met dit fomuiier kan uw uitzendbureau uwzorgverzekeraar ofLand en

Tuinbouw Or^niade Nederland LTO optreden als uw intermediair om zorgtoesiag voor u aan te vragen

In de volgende situades kunt u geen zorgtoesiag krijgen
• U bent jonger dan i8 ]aar
• Uwvermogen is op i januari 2014 meet dan € 02 499

Op dit fotmuliet vult u gegevens in voor de aanviaag van zoigtoeslag Uw intennediair geeft dit namens u door aan

Belasdngdienst Toeslagen Belasringdienst Toeslagen bepaalt hiermee ofu zorgtoesiag krijgt en hoeveel Het bedrag dat u krijgt
inaaki Belastingdienst^oeslagen over op uw bankrekeningnummer Dit rekeningnumraer moet op uw eigen naam staan

Door dit formulier in te vullen en te ondenekenen verklaart u dat u noggeen zorgtoesiag krijgt U verklaart 00k dat u niet

nogmaals zorgtoesiag aanviaagtvia een andere intennediair

Gegevens van de werknemer

^htemaam
itoomamenvoluit

BSN of sofinummen

f Geslachtlm v |

Geboortedatum |

Geschat inkomen 2014

Totaal geschat Jaarinkomen

indtis effietmetm l^flrtadwrfeeganjoorinkometi
international Bank Account Number IBAN

Hebt u een nFet Nederiands IBAN Ingevuld7

^1 hler daj^de Bank Identifier Code BIQ in

Op naam van

Adres rekenlnghouder

€

Disclaimer

naam intennediair treedt op als uw intermediair bi j de aanvraag van uw zorgtoesiag Uw intennediair

is niet veiantwoordelijk voor het toewijzen van de zorgtoesiag en erkent daaivoor00kgeen aansptakelijkheid Uw intermediair

helpt u slechts bij hetaanleveren van gegevens aan Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Toeslagen controleertuw gegevens
en beslist op basis hiervan ofu zo^oeslag krijgt Geeft u onjuiste ofon volledige gegevens op Dan kan dat ertoe leiden dat u

geen toeslag krijgt Eventueel onterecht ontvangen toeslag moet u in datgeval tenjgbetalen

Ondertekening

Umachtlgt naam intennediair om namens u zorgtoesiag aan te vragen

Plaats Datum

{dd mm jK i

Naam contactpersoon Kandtekening

contactparsoon

Naam werknemer Kandtekening

werknemer
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NBBU
1994 2014 ★

Sladsring 171 3817 BA Amersfoort

T 033 476 02 00 F 033 476 02 19

Einfo@nbbu nl www nbbu nl

Belastinqdienst Toeslagen
T a v

Postbus 2092

3500 GB UTRECHT

10 2 e

Amersfoort 10 oktober2014

Betreft getekend convenant

Geachte 10 2 e

In de bijiage treft u het door onze directeur io 2 e

NBBU en de Belastingdienst Toeslagen aan

ondertekende convenant tussen de

10 2 e

Bijiage getekend convenant

1BANNL28RAB0 0175 8317 42

B™nummerNL8025 05 B85 B01

Registratienummer K v K Amsterdam 40538398
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Belastfngd enst Toeslagen

CONVENANT

TUSSEN

De Nederlandse Bond van Bemiddelings en Uitzendondernemlngen

de Belastingdienst Toeslagen

Betreffende de aanvraag en stopzetting van alleenstaande Zorgtoeslag voor arbeidsmEgranten
door uitzendondernemlngen

DE ONDERGETEKENDEN gezamenlijk te noemen Partijen

De Nederlandse Bond van Bemiddelings en Uitzendondernemingen NBBU gevestigd te Amersfoort

ten deze vertegenwoordigd door haar directeur 10 2 e verder te noemen “de NBBU

en

De Belastingdienst Toeslagen ten deze vertegenwoordigd door de hear mr G H Blankestijn
directeur van de Belastingdienst Toeslagen verder te noemen de Belastingdienst Toeslagen’

Overwegende dat

de Belastingdienst Toeslagen is belast met de uitvoering van de Wet op de zorgtoeslag
de NBBU een brancheorganisatie is voor uitzendondernemingen
de arbeidsmigranten recht op Zorgtoeslag kunnen hebben maar mede vanwege hun

onbekendheid met de Nederlandse taal en regelgeving niet altijd in staat blijken om de

Zorgtoeslag aan te vragen

Partijen ondersteuning willen bieden aan arbeidsmigranten bij het te gelde maken van het recht op

Zorgtoeslag en daarbij willen samenwerken

om praktische redenen deze ondersteuning is beperkt tot afspraken rond de aanvraag van de

alleenstaande Zorgtoeslag voor de arbeidsmigrant
Partijen hun relatie willen vormgeven op basis van wederzijds vertrouwen begrip en transparantie
in dit Convenant de uitgangspunten en de wijze waarop Partijen met elkaar wensen om te gaan
worden vastgelegd

komen overeen hetgeen in dit Convenant is opgenomen

1 Uitgangspunten

1 1 Op de begrippen die in dit Convenant zijn gebruikt zijn de in het Afsprakendocument
opgenomen begripsomschrijvingen onverkort van toepassing
Rechten en verplichtingen op basis van wet en regelgeving zijn en blijven zonder enige
beperking op Partijen van toepassing
Tussen Partijen staat centraal het bieden van optimale dienstverlening aan arbeidsmigranten
die een alleenstaande Zorgtoeslag willen aanvragen en het verzekeren van de rechtmatige
verstrekking van de alleenstaande Zorgtoeslag aan deze arbeidskrachten

Partijen bevorderen dat zo veel mogelijk Werkgevers zich bij dit Convenant aansluiten

Partijen treden ten minste een keer per jaar met elkaar in overleg om dit Convenant te

actualiseren De Belastingdienst Toeslagen za hiertoe het initiatief nemen Een geactualiseerd
Convenant vervangt het daaraan voorafgaande Convenant

1 2

1 3

1 4

1 5
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Afspraken2

Tussen Partijen zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de door Werkgevers namens

Werknemers aan te vragen en te stoppen alleenstaande zorgtoeslag mits is voldaan aan de

nadere voorwaarden die zijn opgenomen in het Afsprakendocument dat onderdeel is van dit

Convenant

Aileen Werkgevers die op jaarbasis voor minimaa 100 verschillende burgerservicenummers of

sofinummers een alleenstaande Zorgtoeslag aanvragen kunnen deelnemen aan dit Convenant

Van het Afsprakendocument kunnen in overleg tussen Partijen nieuwe versies worden

opgesteld Een geactualiseerd Afsprakendocument vervangt het daaraan voorafgaande

Afsprakendocument
De Werkgevers verzorgen louter de aanvraag van de Zorgtoeslag op de wijze en onder de

voorwaarden zoals in dit Convenant en het Afsprakendocument is beschreven De Werkgevers

zijn niet betrokken bij overige correspondentie over en beoordeling van de aanvraag en

eventuele uitbetaling of terugvordering van de Zorgtoeslag

2 1

2 2

2 3

2 4

3 Persoonsgegevens

Partijen verklaren zich er van bewust te zijn dat het verwerken van persoonsgegevens van de

Werknemers in het kader van de aanvraag en stopzetting Zorgtoeslag onderworpen is aan de

bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Het is Partijen niet toegestaan deze gegevens over te dragen of ter beschikking te stellen aan

derden tenzij dit op wettelijke basis verplicht is Onder derden wordt in dit verband niet

verstaan de betrokkene zelf en de Werkgever die de persoonsgegevens van de betrokkene

verwerkt in het kader van de aanvraag en stopzetting van de Zorgtoeslag als bedoeld in dit

Convenant

3 1

3 2

4 Toezicht

Partijen streven naar het gezamenlijk vormgeven van effectief en efficient toezicht met

betrekking tot de Zorgtoeslag Partijen hebben dit toezicht opgenomen in het

Afsprakendocument waarin de verplichtingen van zowel de Werkgevers als de

Belastingdienst Toeslagen zijn vastgelegd

4 1

5 Aansprakelijkheid

De Werkgevers zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de

persoonsgegevens die door of namens de betreffende Werknemers aan de Werkgevers zijn
opgegeven in het kader van de aanvraag en stopzetting van de Zorgtoeslag als bedoeld in dit

Convenant

De Belastingdienst Toeslagen kan niet aansprakeiijk worden gehouden voor schade die is

ontstaan louter als gevolg van uitbetaling van de Zorgtoeslag op een onjuist rekeningnummer

zolang de uitbetaling door de Belastingdienst Toeslagen heeft plaats gevonden op het door

Werkgever namens de Werknemer opgegeven rekeningnummer

5 1

6 1

Looptijd6

6 1 Dit Convenant treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2011 voor
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onbepaalde tijd
6 2 Eike Partij kan hel Convenant schriftelijk opzeggen met ingang van 1 januari van het jaar T mits

de opzegging uiterlijk op 1 September van het jaar T 1 doorde andere Partij is ontvangen
6 3 Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding eindigt het Convenant met ingang van de dag dat

a Partijen hierover tot overeenstemming zijn gekomen
b de Wet op de Zorgtoesiag vervalt

7 Overige bepalingen

7 1 Op dit Convenant is Nederlands recht van toepassing
7 2 Wijzigingen van dit Convenant en van het Afsprakendocument zijn slechts geldig tussen

Partijen indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en door beide Partijen zijn ondertekend

7 3 Ingevai van nietigheid van 66n of meer bepaiingen uit dit Convenant zulien Partijen

gebonden zijn door regeis van zoveel mogeiijk overeenkomstige strekking die niet aan

nietigheid blootstaan Voor het overige biijft dit Convenant dan in stand

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend

B ^QCfto^ LQ XQ 2014te teW 2014op

leslagen

10 2 e

10 2 e
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Afsprakendocument

Dit afsprakendocument maakt deel uit van het Convenant tussen de Nederlandse Bond van Bemiddellngs
en Uitzendondememingen en de Belastingdienst Toeslagen In dit document zijn de nadere voorwaarden

opgenomen waaronder uitzendondememingen die lid zijn van de Nederlandse Bond van Bemiddelings en

Uitzendondememingen de aanvraag en de beSindiging van de Zorgtoeslag voor haar Werknemers

verzorgen

1 Begripsomschrijving

1 1 In het Afsprakendocument verstaan Partijen onder

Werkgever een werkgever die aangesloten Is bi] de Nederlandse Bond van Bemiddelings en

Uitzendondememingen

Werknemer de persoon die krachtens een uitzendovereenkomst a s bedoeld in

artikel 7 690 van het Burgerlijk wetboek bij de Werkgever
in diensl is en die geen ingezetene is als bedoeld in artikel 5 lid 1

aanhef en onder b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Onder Werknemer wordt ook verstaan een ex werknemer voor zover de

activiteiten in het kader van de Zorgtoeslag verband houden met de

periode waarin de betreffende persoon in dienst was van de Werkgever

Zorgtoeslag Zorgtoeslag als bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag

Zorgverzekering een ten behoeve van een Werknemer gesioten overeenkomst van

schadeverzekering die voldoet aan hetgeen daarover bi] of krachtens

de Zorgverzekeringswet is geregeld en waarvan de verzekerde

prestaties het bij of krachtens deze wet geregelde niet te boven gaan

elke maandag tot en met vrijdag uitgezonderd landelijk erkende feestdagenWerkdag

2 Werkgever

2 1 De Belastingdienst Toeslagen controleert of de Werkgever voldoet aan de in 1 1 van het

Afsprakendocument gestelde eis van aansluiting bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings en

Uitzendondememingen

3 Werknemer

3 1 Een Werkgever mag de aanvraag voor Zorgtoeslag alleen verzorgen van een Werknemer

a die op de eerste dag van de maand waarvoor Zorgtoeslag wordt aangevraagd Id jaar of ouder is

b en die een Zorgverzekering heeft op de eerste dag van de maand waarvoor Zorgtoeslag wordt

aangevraagd
c en die premie heeft betaald voor de Zorgverzekering
d en die een Zorgtoeslag voor alleenstaanden aanvraagt
e en die een woonadres in het buitenland heeft

f en die een Nederlandse of buitenlandse bankrekening heeft op zijn naam

g en die beschikt over een burgerservicenummer of sofinummer

h en die nog niet individueel Zorgtoeslag heeft aangevraagd
I en waarvan de Werkgever een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier voor het

aanvragen van de Zorgtoeslag heeft ontvangen
Een Werknemer die niet voldoet aan het gestelde in 3 1 van dit Afsprakendocument staat het vrij om
via de reguliere weg Zorgtoeslag aan te vragen

3 2
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Machtigingsformulier4

De Werknemer gebruikt het machtigingsformulier dat daarvoor door de Werkgever wordt verstrekt

voor het verlenen van de machtiging tot het aanvragen van de Zorgtoeslag Het machtigingsformulier
is als bijiage bijgevoegd bij dit Afsprakendocument
De Werkgever verstrekt het machtigingsformuiier in de talen waarin de Belastingdienst Toeslagen
het formuiier aan de Werkgever heeft verstrekt

De Werkgever geeft een wijziging in de machtiging die van belang is voor de aanvraag en

verstrekking van de Zorgtoeslag door aan de Belastingdienst Toeslagen
De Werkgever bewaart de machtiging in haar administratis gedurende een periode van vijf jaren na

het kalenderjaar waarvoor Zorgtoesiag wordt aangevraagd

Op verzoek van de Belastingdienst Toesiagen zai de Werkgever inzage verlenen in of een kopie
verstrekken van de machtiging aan de Belastingdienst Toesiagen

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

Aanvraag Zorgtoeslag

Voor een corrects ven verking van de aanvraag levert de Werkgever de voigende gegevens van de

Werknemer aan bij de Belastingdienst Toeslagen door middel van een door de

Belastingdienst Toeslagen opgesteld Excelformulier

a het burgerservicenummer of bij het ontbreken daarvan het sofinummer

b het geschatte toetsingsinkomen voor het betreffende jaar
c het binnentands of buitenlands rekeningnummer op naam van de Werknemer

De Werkgever vraagt de Zorgtoeslag per maand aan Alleen als de Werknemer op de eerste dag
van de maand 18 jaar of ouder Is en een Zorgverzekering heeft en daarvoor premie wordt betaald

mag de Werkgever voor die maand de Zorgtoeslag aanvragen

De Werkgever doet de aanvraag voor de Zorgtoeslag in beginse uiterlijk op de eerste Werkdag van

de maand volgend op de maand waarvoor de Zorgtoeslag wordt aangevraagd
De Werkgever faaseertzich op de verzekerde periode n zoals die op het moment van de aanvraag

van de Zorgtoeslag in haar administratieve systeem is zijn geregistreerd
De Werkgever kan Zorgtoeslag over eerdere maanden in het jaar aanvragen Een machtiging voor

het aanvragen van Zorgtoeslag in het jaar T kan bij de Werkgever worden ingediend tot uiterlijk 22

maart van het jaar T 1

Ais de aanvraag onvolledig is krijgt de Werkgever hier bericht over van de

Belastingdienst Toeslagen De Belastingdienst Toeslagen neemt de aanvraag dan niet verder in

behandeling
Als de Belastingdienst Toeslagen al eerder een aanvraag Zorgtoeslag voor het betreffende jaar heeft

ontvangen krijgt de Werkgever hier bericht over De Werkgever registreert deze melding zodat er

geen nieuwe aanvragen Zorgtoeslag voor de betreffende Werknemer naar de

Belastingdienst Toeslagen worden gezonden
De Werkgever geeft een melding van de Belastingdienst Toeslagen over een onvolledige aanvraag
en of het anderszins niet I anger toekennen van een aanvraag door aan de Werknemer

5

5 1

5 2

5 3

5 4

5 5

5 6

5 7

5 8

6 Correspondentie betreffende en uitbetaling van de Zorgtoeslag

De Belastingdienst Toeslagen stuurt beschikkingen en overige correspondentie betreffende de

Zorgtoeslag naar het adres van de Werknemer dat bij de Belastingdienst Toeslagen bekend is

De Belastingdienst Toeslagen betaalt de Zorgtoeslag in maandeiijkse termijnen achteraf uit

De uitbetaling vindt plaats voor het einde van de maand volgend op de maand waarop de

Zorgtoeslag betrekking heeft op voorwaarde dal Is voldaan aan artikel 5 3 van dit

Afsprakendocument
Het uitbetaten van de Zorgtoeslag verloopt via de door de Werknemer doorgegeven op zijn naam

gestelde rekening

6 1

6 2

6 3

6 4
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7 Einde van het aanvragen van de Zorgtoeslag

7 1 De Werkgever staakt het aanvragen van de Zorgtoeslag van een Werknemer met ingang van de dag
dat

a de Belastingdienst Toeslagen aangeeft dat de Werknemer niet in aanmerking komt voor

Zorgtoeslag op grond van een aanvraag via de Werkgever of

b de Werknemer niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het aanvragen van de Zorgtoeslag
door de Werkgever of

c het Convenant is geSindigd of

d de Werkgever om andere reden niet langer is toegestaan om de Zorgtoeslag voor Werknemers

aan te vragen of

e als de Werkgever een schrifteiijke mededeltng van de Werknemer heeft ontvangen waarin

deze aangeeft op de aanvraag van de Zorgtoeslag via de Werkgever geen prijs meer te stellen

7 2 Als de Werkgever haar activiteiten ten aanzien van de Zorgtoeslag van een Werknemer staakt doet

de Werkgever niet langer een aanvraag als bedoeld In artikel 5 voor die Werknemer De Werkgever
doet van het staken van de aanvraag geen aparte mededeiing aan de Belastingdienst Toeslagen
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Machtigingsfomiulier 2014
Sluit u een Nederlandse zorgverzekcring af Dan kunt u zoigtoeslag aanviagen bij Belastingdienst Toeslagen Zocgtoeslag is een

tegemoetkoming in de koscen van uw zOEgvsraekering Met dit formulier kan uw uitzendbureau uw zorgverzekeiaar ofLand en

Tuinbouw Organisatie Nederland LTO optreden als uw intennediair om zoigtoeslagvoor u aan te viagen

In de volgende situades kunt u geen zoigtoeslag krijgen
• U bent jonger dan i8 jaar
• Uivvennogen is op i anuari 2014 meer dan € 102 499

Op dlt formulier vult u gegevens in voor de aanvtaagvan zoigtoeslag Uw intermediairgeeftdit namens u door aan

Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Toeslagen bepaalt hiermee ofu zoigtoeslag krijgt en hoeveel Het bedrag dat u krijgt
maakt Belastingdienst Toeslagen over op uw bankrekeningnummer Dit rekeningnummer meet op uw eigen naam staan

Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen verklaait u dat u noggeen zoigtoeslag krijgt U verklaan ook dat u niet

nogmaals zoigtoeslag aanviaagtvia een andere inteimediair

Gegevens van de werknemer

Achternaam

Voornamen voiuit

BSNofsofinuinrtien

[ Geslacht m v |

I Geboortedatum I

Geschat inkomen 2014

Totaal geschat jaarinkomen

{incfuslefhetniei in NB^rJend verkegen jflflrintomen

Jntemational fenkAccountNumber IBAN

Hebt u een nlet NederSands IBAN ingevuld

^uljiier dan de Bank Identifier Code BiQ in

Op naam van

€

Adres rekeninghouder

Disclaimer

naam intennediair} treedt op als uw intennediair bij de aanvraag van uwzoigtoeslag Uw intermediair

is nietverantwoordelijk voor het toewijzen van de zoigtoeslag en erkent daarvoor ook geen aansptakelijkheid Uw intermediair

helpt u slechts bij het aanleveren van gegevens aan Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Toeslagen controleert uwgegevens
en beslist op basis hiervan of u zoigtoeslag krijgt Geeft u onjuiste ofon volledige gegevens op Dan kan dat ertoe leiden dat u

geen toeslag krijgt Eventueel onterecht ontvangen toeslag moet u in dat geval tenigbeialen

Ondertekening

U machtigt naam intermediair om namens u zoigtoeslag aan te vragen

Plaats Datum

dd mm iia

Naamcontaetpefsoon Handtekening

contaetpersoon

Naam werknemer Handtekening

werknemer
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HollandZorg
Onbegrensd in zekerbeid

15 oktober 2014 Belastingdienst ToeslagenDatum

Behandeld door

Doorkiesnummer

Faxnummer

Ons kenmetic

Uw datum

Uw kenmerk

Onderwerp

10 2 e 10 2 e

Postbus 2092

3500 GB Utrecht

10 2 e

10 2 e

141015 1

convenant

Geachtef 10 2 e

Hierbij ontvangt u het getekende convenant tussen HollandZorg en de Belastingdienst Toeslagen en het

daarbij horende afsprakendocument retour Het andere exemplaar bewaren wij onze administratie

Met vriendelijke greet

Eno

10 2 e

10 2 e

juridisch adviseur

•5

Sallarid

2 Eno Zorgvereekeraar N V {KvK 8147983 Eno Aanvuitende Verzekeringen N V KvK 8147954 Eno Zorg B V KvK 38020130

Munslerstraal 7 7418EV Deventer Postbus 166 7400 AD Deventert 0570 66 70 00 F 0570 68 73 00 F nfo@enonl I www eno nl HollandZorg

energiek w
g

Salland verzeKeringen HollandZorg en EnergieK zl n onderdeel van Eno
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Bel^stlngd enst Toeslagen

CONVENANT

TUSSEN

KollandZorg

de Belastingdienst Toeslagen

Betreffende de aanvraag en stopzetting van alleenstaande Zorgtoeslag voor arbeidsmigranten
door HollandZorg

DE ONDERGETEKENDEN gezamenlijk te noemen Partljen

De naamloze vennootschap Eno Zorgverzekeraar N V handelend onder de naam HollandZorg
vertegenwoordigd door de heer| i0 2 e lalgemeen directeur verder te noemen “HollandZorg

en

De Belastingdienst Toeslagen ten deze vertegenwoordigd door de heer mr G H Blankestijn
directeur van de Belastingdienst Toesiagen verder te noemen “de Belastingdienst Toeslagen

Overwegende dat

de Belastingdienst Toeslagen is belast met de uitvoering van de Wet op de zorgtoeslag
HollandZorg aanbieder Is van zorgverzekeringen als bedoeld in de Zorgverzekeringswet onder

meer aan personen die zorgverzekeringsptichtig zijn omdat zij een dienstbetrekking in Nederland

vervullen hierna te noemen “arbeidsmigranten
de arbeidsmigranten recht op Zorgtoeslag kunnen hebben maar mede vanwege hun onbekendheid

met de Nederiandse taal en regelgeving niet altijd in staat blijken om de Zorgtoeslag aan te vragen

Partijen ondersteuning willen bieden aan arbeidsmigranten bij het te gelde maken van het recht op

Zorgtoeslag en daarbij willen samenwerken

om praktische redenen deze ondersteuning is beperkt tot afspraken rond de aanvraag van de

alleenstaande Zorgtoeslag voor de arbeidsmigrant
Partijen hun relatie willen vormgeven op basis van wederzijds vertrouwen begrip en transparantle
in dit Convenant de uitgangspunten en de wljze waarop Partijen met elkaar wensen om te gaan
worden vastgelegd

komen overeen hetgeen in dit Convenant is opgenomen

1 Uitgangspunten

1 1 Op de begrippen die in dit Convenant zijn gebruikt zijn de in het Afsprakendocument
opgenomen begrtpsomschrijvingen onverkort van toepassing
Rechten en verplichtingen op basis van wet en regelgeving zijn en bitjven zonder enige
beperking op Partijen van toepassing
Tussen Partijen staat centraal het bieden van optimale dienstverlening aan arbeidsmigranten
die een alleenstaande Zorgtoeslag willen aanvragen en het verzekeren van de rechtmatige
verstrekking van de alleenstaande Zorgtoeslag aan deze arbeidskrachten

Partijen treden ten minste een keer per jaar met elkaar in overleg om dit convenant te

actualiseren De Belastingdienst Toeslagen zal hiertoe het initiatief nemen Een geactualiseerd

1 2

1 3

1 4

10 2 e
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Convenant vervangt hel daaraan voorafgaande Convenant

2 Afspraken

HollandZorg mag de aanvraag en de beSindiging verzorgen van de alleenstaande Zorgtoeslag
voor haar verzekeringnemers mils is voldaan aan de nadere voorwaarden die zijn opgenomen
in bet Afsprakendocumeni dat onderdeel is van dit Convenant

Van het Afsprakendocument kunnen in overleg tussen Partijen nieuwe versies warden

opgesteld Een geactualiseerd Afsprakendocument vervangt het daaraan voorafgaande

Afsprakendocument
HollandZorg verzorgt outer de aanvraag van de Zorgtoeslag op de wljze en onder de

voorwaarden zoals in dit Convenant en het Afsprakendocument is beschreven HollandZorg Is

niet betrokken bij overige correspondentie over en beoordeling van de aanvraag en eventueie

uitbetaiing of terugvordering van de Zorgtoeslag

2 1

2 2

2 3

3 Persoonsgegevens

Partijen verklaren zich er van bewust te zijn dat het verwerken van persoonsgegevens van de

Verzekeringnemers in het kader van de aanvraag en stopzetting Zorgtoeslag onderworpen Is

aan de bepaiingen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Partijen zullen de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuidige wijze en in

overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgevtng inzake de bescherming van

persoonsgegevens verwerken en derhaive ook niet verder verwerken dan noodzakelijk in het

kader van het Convenant

Het is Partijen niet toegestaan deze gegevens over te dragen of ter beschikking te stellen aan

derden tenzi] dit op wettelljke basis verplicht is Onder derden wordt in dit verband niet

verstaan de betrokkene zelf en diens Werkgever die de persoonsgegevens van de betrokkene

verwerkt in het kader van de aanvraag en stopzetting van de Zorgtoeslag als bedoeld in dit

Convenant

3 1

3 2

3 3

Beveillging4

Partijen zorgen ervoor dat hun systemen voor de opslag en de verwerking van de

persoonsgegevens zijn voorzien van een vorm van beveiliging die zowel technisch als

organisatorisch redelijk Is gelet op de stand van de techniek de aard van de

persoonsgegevens en de aan de beveiliging verbonden kosten

Elke Parti] zorgt ervoor dat zij de in redeitjkheid te venvachten beschermingsmaatregeien heeft

genomen om ervoor te zorgen dat de onderlinge communicatie via de elektronische weg niet

leidt tot virusbesmetting of een andere vorm van ongewenste aantasting van de systemen voor

de opslag en de verwerking van de andere Parti

4 1

4 2

5 Toezicht

Partijen verlenen elkaar de in redelijkheid te verwachten medewerking bij de controle van de

nakoming van de verplichtingen van de andere Partij op grond van het Convenant

5 1

6 Aansprakelijkheid

HollandZorg is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de

persoonsgegevens die door of namens de betreffende Verzekeringnemer aan HollandZorg zijn

opgegeven in het kader van de aanvraag en stopzetting van de Zorgtoeslag als bedoeld In dit

Convenant en niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de onjutstheid of onvolledigheid

6 1

10 2 e
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van deze persoonsgegevens
De Belastingdienst Toeslagen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan iouter ais

gevoig van uitbetaiing van de Zorgtoeslag op een onjuist rekeningnummer zolang de

uitbetaling door de Beiastingdienst Toeslagen heefl plaats gevonden op het door HoilandZorg
namens de Werknemer opgegeven rekeningnummer

6 2

7 Looptijd

7 1 Dit Convenant treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2011 voor

onbepaalde tijd
Hike Partij kan het Convenant schrifteiijk opzeggen met ingang van 1 januari van het jaarT
mits de opzegging uiteriijk op 1 September van het jaarT 1 door de andere Partij is ontvangen
Onverminderd de mogeiijkheid tot ontbinding eindigt het Convenant met ingang van de dag dat

a Partijen hierover tot overeenstemming zijn gekomen
b de Wet op de zorgtoeslag vervalt of zodanig is gewijzigd dat de activiteiten van

HoilandZorg redeiijkerwijze niet meer zullen plaatsvinden
0 HoilandZorg niet langer beschikt over een vergunning tot het aanbieden van

Zorgverzekeringen

7 2

7 3

8 Overige bepalingen

8 1 Op dit Convenant is Nederlands recht van toepassing
Wijzigingen van dit Convenant en van het Afsprakendocument zijn slechts geldig tussen

Partijen indien zij schrifteiijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend

Ingeval van nietigheid van 6§n of meer bepalingen uit dit Convenant zullen Partijen
gebonden zijn door regeis van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking die niet aan

nietigheid blootstaan Voor het overige blijft dit Convenant dan in stand

8 2

8 3

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend

te u t«vi s f
op f 2014 te 2014

Namens Hfillanfj7nrn lagen

10 2 e 10 2 e

Algemeen directeur
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Afsprakendocumerit

Dit afsprakendocument maakt deal uit van het Convenant tussen HollandZorg en de

Belastingdienstrroeslagen In dit document zijn de nadere voonA^aarden opgenomen waaronder

HollandZorg de aanvraag en de beSindiging van de Zorgtoeslag voor haar Verzekeringnemers verzorgt

1 Begripsomschrijving

1 1 In het Afsprakendocument verstaan Partijen onder

Werkgever een werkgever die met HollandZorg een begunstigingsovereenkomst heeft

gesloten als bedoeld in artikel 18 van de Zorgverzekeringswet collectiviteit

Werknemer de persoon die krachtens een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel

7 690 van het Burgerlijk wetboek bij de Werkgever in dienst in dienst is

en die geen ingezetene is als bedoeld in artikel 5 lid 1 aanhef en onder

b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Onder Werknemer

wordt ook verstaan een ex Werknemer voor zover de activiteiten in het

kader van de Zorgtoeslag verband houden met de periode waarin de

betreffende persoon in dienst was van de Werkgever

Zorgtoeslag Zorgtoeslag als bedoeld In de Wet op de zorgtoeslag

Zorgverzekering de tussen HollandZorg en een Verzekeringnemer ten

behoeve van een verzekeringsptichtige gesloten overeenkomst van

schadeverzekering die voldoet aan hetgeen daarover bij of krachtens

de Zorgverzekeringswet is geregeld en waarvan de verzekerde

prestaties het bij of krachtens deze wet geregelde niet te boven gaan

Verzekeringnemer de peraoon die een Zorgverzekering heeft gesloten

elke maandag tot en met vrijdag uitgezonderd landelijk erkende feestdagenWerkdag

2 Werkgever

2 1 HollandZorg mag de aanvraag voor Zorgtoeslag alleen verzorgen van Werknemers waarvan de

Werkgever
a is aangesloten bij een brancheorganisatie die een convenant heeft gesloten met de

Belastingdienstrroeslagen over de hulp van Werkgevers bij het aanvragen en stopzetten van

Zorgtoeslag van Werknemers Momenteel zijn dat de ABU en NBBU of

b NEN4400 gecertificeerd is

2 2 HollandZorg controleert of de Werkgever voldoet aan de in 2 1 van het Afsprakendocument gestelde
eisen

2 3 De Belastingdienst Toeslagen informeert HollandZorg zo snel mogelijk over wijzigingen ten opzichte
van artikel 2 1 van het Afsprakendocument

3 Werknemer

3 1 HollandZorg mag de aanvraag voor Zorgtoeslag alleen verzorgen van een Werknemer

a die op de eerste dag van de maand waan oor Zorgtoeslag wordt aangevraagd 18 jaar of ouder is

b en die verzekerd is bij HollandZorg op de eerste dag van de maand waarvoor Zorgtoeslag wordt

aangevraagd
c en die premie heeft betaald voor de Zorgverzekering
d en die een Zorgtoeslag voor alleenstaanden aanvraagt
e en die een woonadres in het buitenland heeft

10 2 6
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f en die een Nederlandse of buitenlandse bankrekening heeft op zijn naam

g en die beschikt over een burgerservicenummer of sofinummer

h en die nog niet individueel Zorgtoeslag heeft aangevraagd
i en waarvan HoilandZorg een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier voor het

aanvragen van de Zorgtoeslag heeft ontvangen

Een Werknemer die niet voidoet aan het gestelde in 3 1 van dit Afsprakendocument staat het vrij om

via de reguliere weg Zorgtoeslag aan te vragen

3 2

Machtigingsformulier4

De Werknemer gebruikt het machtigingsformulier dat daanroor door HoilandZorg wordt verstrekt voor

het verienen van de machtiging tot het aanvragen van de Zorgtoeslag Het machtigingsformulier is

als bijiage bijgevoegd bij dit Afsprakendocument
HoilandZorg verstrekt het machtigingsformulier in de talen waarin de Belastingdienst Toesiagen het

formulier aan HoilandZorg heeft verstrekt

HoilandZorg geeft een wijziging in de machtiging die van belang is voor de aanvraag en verstrekking
van de Zorgtoeslag door aan de Belastingdienst Toesiagen

HoilandZorg bewaart de machtiging in haar administatie gedurende de termijn die zij gehouden is het

verzekeringsdossier van de Werknemer te bewaren maar tenminste gedurende vijf jaren na het

kalenderjaar waarvoor Zorgtoeslag wordt aangevraagd HoilandZorg mag er voor kiezen om de

machtiging door de Werkgever te laten bewaren mits de machtiging op eerste verzoek van

HoilandZorg aan HoilandZorg ter beschikking wordt gesteld

Op verzoek van de Belastingdienst Toesiagen zal HoilandZorg inzage verienen in of een kopie
verstrekken van de machtiging aan de Belastingdienst Toeslagen

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

5 Aanvraag Zorgtoeslag

5 1 Voor een correcte verwerking van de aanvraag levert HoilandZorg de volgende gegevens van de

Werknemer aan bij de Belastingdienst Toesiagen door middel van een door de

Belastingdienst Toesiagen opgesteld Excelformulier

a het burgerservicenummer of bij het ontbreken daarvan het sofinummer

b het geschatte toetsingsinkomen voor het betreffende jaar
c het binnenlands of buitenlands rekeningnummer op naam van de Werknemer

HoilandZorg vraagt de Zorgtoeslag per maand aan Alleen als de Werknemer op de eerste dag van

de maand 18 Jaar of ouder is en een Zorgverzeketing heeft en daarvoor premie wordt betaald mag

HoilandZorg voor die maand de Zorgtoeslag aanvragen

HoilandZorg doet de aanvraag voor de Zorgtoeslag in beginsel uiterlijk op de eerste Werkdag van de

maand volgend op de maand waarvoor de Zorgtoeslag wordt aangevraagd

HoilandZorg baseert zich op de verzekerde periode n zoals die op het moment van de aanvraag van

de Zorgtoeslag in haar administratieve systeem is zijn geregistreerd

HoilandZorg kan Zorgtoeslag over eerdere maanden in het jaar aanvragen Een machtiging voor het

aanvragen van Zorgtoeslag in het jaar T kan bij HoilandZorg worden ingediend tot uiteiiijk 22 maart

van het jaar T 1

Als de aanvraag onvolledig is krijgt HoilandZorg hier bericht over van de Belastingdienst Toesiagen
De Belastingdienst Toesiagen neemt de aanvraag dan niet verder in behandeling
Als de Belastingdienst Toesiagen al eerder een aanvraag Zorgtoeslag voor het betreffende jaar heeft

ontvangen krijgt HoilandZorg hier bericht over HoilandZorg registreert deze melding zodat er geen

nieuwe aanvragen Zorgtoeslag voor de betreffende Werknemer naar de Belastingdienst Toesiagen
worden gezonden

HoilandZorg geeft een melding van de Belastingdienst Toesiagen over een onvolledige aanvraag

en of het anderszins niet langer toekennen van een aanvraag door aan de Werkgever HoilandZorg

verplicht de Werkgever om vervolgens de Werknemer in te lichten

5 2

5 3

5 4

5 5

5 6

5 7

5 8

6 Correspondentie betreffende en uitbetaling van de Zorgtoeslag

De Belastingdienst Toesiagen stuurt beschikkingen en overige correspondentie betreffende de6 1
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Zorgtoeslag naar het adres van de Werknemer dal bij de Belastingdienst Toeslagen bekend is

6 2 De Belastingdienst Toeslagen betaalt de Zorgtoeslag in maandetijkse termijnen achteraf uit

6 3 De uitbetaling vindt plaats voor het einde van de maand volgend op de maand waarop de

Zorgtoeslag betrekking heeft op voorwaarde dat is voldaan aan artikel 5 3 van dit

Afsprakendocument
6 4 Het uitbetalen van de Zorgtoeslag verloopt via de door de Werknemer doorgegeven op zijn naam

gestelde rekenlng

7 Einde van het aanvragen van de Zorgtoeslag

7 1 HoilandZorg staakt het aanvragen van de Zorgtoeslag van een Werknemer met ingang van de dag
dat

a de Belastingdienst Toeslagen aangeeft dat de Werknemer niet in aanmerking komt voor

Zorgtoeslag op grond van een aanvraag via HoilandZorg of

b de Werknemer niet langer voldoet aan de voonwaarden voor het aanvragen van de Zorgtoeslag
door HoilandZorg of

c de begunstigingsovereenkomst tussen HoilandZorg en de Werkgever is geeindigd of

d het Convenant is gefiindigd of

e HoilandZorg om andere reden niet langer is toegestaan om de Zorgtoeslag voor Werknemers aan

te vragen of

f als HoilandZorg een schriftelijke mededeling van de Werknemer heeft ontvangen waarin

deze aangeeft op de aanvraag van de Zorgtoeslag via HoilandZorg geen prijs meerte stellen

7 2 Als HoilandZorg haar activiteiten ten aanzien van de Zorgtoeslag van een Werknemer staakt

doet HoilandZorg niet langer een aanvraag als bedoeld in artikel 5 voor die Werknemer

HoilandZorg doet van het staken van de aanvraag geen aparte mededeling aan de

Belastingdienst Toeslagen

10 2 e
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Machtigingsformulier 2014
Sluit u een Nederiandse zoigveizekering af Dan kunt u zorgtoeslag aanvragen bij Belastingdienst Ioeslagen Zoigtoeslag is een

cegemoetkomingin de kosten van uw zoigverzekering Met dii formulier kan uw uitzendbureau uw zorgverzekeraar ofLand en

Tuinbouw Organisade Nederland LTO optreden als uw intermediair om zorgtoeslagvoor u aan te viagen

In de volgende situades kunt u geen zorgtoeslag krijgen
• U bent longer dan i8 jaar
• Uwvermogen is op i januari Z014 meer dan € ioa 499

Op dit foimuliervult u gegevens in voor de aanvraag van zorgtoeslag Uw intennediair geeft dit namens u door aan

Belasdngdiensc Toeslagen Belasdngdienst Toeslagen bepaalt hiermee ofu zorgtoeslag krijgt en hoeveel Het bedtagdatu kriigt
maakt Belasdngdienst Toeslagen over op uw bankrekeningnummer Dit rekeningnummer meet op uw eigen naam staan

Door dit formulierin te vuilen en te ondertetenen verklaan u dat u nog geen zo^oeslag krijgt U verklaart 00k dat u niet

nogmaals zorgtoeslag aanvraagt via een andere intermediair

Gegevens van de werknemer

Achternaam

Voornamen volult

BSN of sofiniimmen

I Gesiacht m v |

Geboortedatum

Geschatinkomen 2014

Totaai gesdiat jaarinkomen

Intiuslefhet wet in Netfertand verfuegen aarlnltomen

International Bank Account Number I BAN

Hebt u een niet Nedarlands IBAN Ingevufdf

Vul bier dan de Bank Identifier Code{BlQin

Op naam van

Adres rekentnghouder

€

Disclaimer

naam intermediair treedt op als uw intermediair bij de aanvraag van uw zo^oeslag Uw intermediair

is niet vetanewoordelijkvoor het toewijzen van de zorgtoeslag en erkent daatvoor 00k geen aansprakelijkheid Uw intennediair

helpt u slechts bij het aanleveren van gegevens aan Belasdngdienst Toeslagen Belasdngdienst Toeslagen controleert uw gegevens
en beslist op basis hiervan ofu zorgtoeslag krijgt Geeft u onjuiste of on volledige gegevens op Dan kan dat enoe leiden dat u

geen toeslag krijgt Eventueel onterecht ontvangen toeslag moet u in dat gevat terugbetalen

Ondenekening

U machdgt I naam intermediair om namens u zorgtoeslag aan te vragen

Plaats Datum

fdd mrrt iiiO

Naam contaetpersoon Handtekening

contaetpersoon

Naam werknemer Handtekening

werknemer

10 2 e
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Documenteigenschappen

Historie

Versie Toelichting
Definitieve versie

Concept definitief Opdrachtaever AuteurfslDatum

19 12 2014 Definitief 10 2 e [1 0
10 2 e

De volgende personen hebben een exemplaar ontvangen

Naam Rol Datum document

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014
_

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

19 12 2014

Versie

Ml Handhavingsregie
M2 Handhavingsregie

Intelligence Analist

Business Consultant

Strategisch Architect

M2 Informatiemanagement

Portfoliomanager Toeslagen
Architect Toeslagen
Opdrachtmanager

Opdrachtmanager

Vakgroepcoordinator Toeslagen verstrekkingen

Strategisch beleidsadviseur C DV

Communicatieadviseur

Procesarchitect E mededelen

IT Architect

Medewerker OSWO

Architect Ontvangen B CA

M2 Communicatie Dienstverlening

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0
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1 0

1 0

1 0
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11 Bijiage

Behandelde scenario s11 1

E Niets doen

Huidig situatie ZTA proces inclusief applicatie blijft ongewijzigd afwijkend behandelen VT DT deal

van de oude sporen worden niet uitgefaseerd zodat ZTA operationeel blijft

Criterium Waardering Toelichting
1 Businessbildraqe Snelle service teqen laqe kosten

2 Adaptiviteit Betreft aan afwijkend proces

3 Risicoreductie Samenloop met TVS maar ook hoge mate van

toekenninqszekerheid ZTA^

4 Total Cost of Ownership Kosten infrastructuur onbekend benodigde inzet op

beheerprocessen 1FTE

5 Architectuur Fit Geen rationalisatie geen standaardisatie

6 Schaalbaarheid Relatief veel handmatig werk a g v vertoetsen

rekeninqnummers

E Ontbinden ZTA proces en stopzetten regaling met convenantpartijen

ZTA

ZTA proces wordt volledig uitgefaseerd Zowel bet proces met de convenantpartijen als de

applicatie

Convenantpartijen worden voortaan beschouwd als een gemachtigde die een aanvraag voor

Zorgtoeslag doet

Als zodanig leveren zij startsignalen Aanvraag en mogelijkerwijs expliciete stopsignalen De

impliciete stopsignalen a g v het niet langer voorkomen op de lijst van tijdelijke

arbeidsmigranten met een zorgverzekering zullen ontbreken

o

O

o

TVS

Alle aanvragen verlopen via het reguliere proces in TVS

Gehele populatie valt onder regulier handhavingsproces
Uitval uitworp door ontbreken partnerrelaties

Verhoogd risico dat er een toename is van aanvragen op papier als convenantpartijen dienst

niet langer zullen leveren

o

O

o

o

Algemeen
o Bron voor bepalen zorgverzekerd ja nee is Vektis RBVZ bestand

Criterium Waardering Toelichting
1 Businessbijdrage Toename papierstroom hoger niet gebruik

Imaqoschade convenantpartijen

2 Adaptiviteit Onderdeel regulier proces

3 Risicoreductie Toename populatie TA in TVS verhoogd
financieel risico

4 Total Cost of Ownership Kans op toename papierstroom toename

werkvoorraad door uitval uitworp TSL

o

5 Architectuur Fit Draait mee in regulier proces

6 Schaalbaarheid Draait mee in regulier proces

1
Aanname is dat metatoezicht succesvol wordt uitgevoerd

3
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E Het ZTA proces wordt in TVS ondergebracht

ZTA

Het principe van de Zorgtoeslag voor tijdelijke arbeidsmigranten blijft bestaan de ZTA

applicatie wordt uitgefaseerd

Regeling met convenantpartijen wordt gehandhaafd en de stapelgewijze aanlevering gerouteerd
naar TVS

o

o

TVS

o Voor het verwerken van de stapelgewijze aanlevering dient een ontstapelaar meldingen

generator gecreeerd te worden Herleidbaar dient te zijn dat bron een convenantpartij is

o Indien de bron een convenantpartij is Afwijkend beschikken tijdelijke arbeidsmigrant en

maandelijks achteraf in tegenstelling tot reguliere Zorgtoeslag betaaladvies naar Inning
o Partnerrelatie wordt niet uitgevraagd indien aanvraag is ingediend door convenantpartij Tenzij

betrokken in meerdere regelingen
o Betaling achteraf voor tijdelijke arbeidsmigrant

Ontvangen Mededelen O M

o Handhaven stapelgewijze aanlevering XLM door convenantpartijen maar wel via regulier

proces van B CA en B T team ZTA Hiervoor is een aanpassing bij O M vereist

o Beschikken conform huidig ZTA proces

Algemeen
o Zorgverzekerd ja nee komt impliciet van convenantpartijen zacht signaal expliciet van RBVZ

Hard signaal
o Verondersteld wordt dat Toeslagen over een zo actueel mogelijk RBVZ bestand kan beschikken

Criterium ToelichtingWaardering
1 Businessbijdrage Regeling convenantpartij gehandhaafd geen

imaqoschade

i i

2 Adaptiviteit Inbouwvoorzieningen voor TA doelgroep
impliceert verhogen complexiteit afwijkende
behandelinq in TVS

3 Risicoreductie Betrouwbare bron gehandhaafd laag risico

door achteraf betalen

4 Total Cost of Ownership Hoqere impact aanpassen TVS landschap

5 Architectuur Fit Geen standaardisatie processen

6 Schaalbaarheid Draait mee in bijgesteld regulier proces

4

834257 00011



I Outline Business Case Zorgtoeslag tijdelijke arbeidsmigranten ZTA in TVS Plateau 4

E Aangepast ZTA proces onderbrengen in regulier proces TVS

Binnen dit scenario zijn twee subscenario s denkbaar 3a en 3b voor beide scenario s geldt in elk gevai
dat

o Regeiing met convenantpartij biijft gehandhaafd
o ZTA appiicatie wordt uitgefaseerd
o Zorgverzekerd ja nee wordt vastgesteid op basis van RBVZ en inzage in Vektis

o Toesiagen beschikt over een zo actueel mogelijk RBVZ bestand aanname

o Aanvragen ingediend door convenantpartijen zijn als zodanig herkenbaar in TVS en worden

behandeid ais zijnde betrouwbare bron startsignaai
o Op basis van betrouwbare bron wordt geen partnerrelatie wereidinkomen uitgevraagd

Scenario 3a

o Treffen robuuste voorziening bij B CA om stapelgewijze ievering mogeiijk te maken^

o Creeren van ontstapeiaar meidingengenerator om aanvragen in TVS te kunnen opvoeren

Scenario 3b

o Convenantpartijen krijgen beconnummer en leveren aanvragen zaaksgewijs aan Hiervoor is

herziening van de huidige leveringsafepraken met convenantpartijen noodzakelijk Het

toekennen van beconnummers en het wijzen op softwarepakketen uit de markt voor digitale

aanlevering maken onderdeel uit van dit scenario

Scenario 3c

o Convenantpartijen krijgen XBRL voorziening en leveren stapelgewijs de aanvragen aan bij de

Poort Hiervoor is een aanpassing aan XBRL benodigd welke via OVSE of via de Appcentre kan

worden gerealiseerd
o

Optioneel
o Betaling maandelijks achteraf op basis van bron

Evaluatie Scenario 3a

Criterium Waardering Toelichting
1 Businessbijdrage Regeiing convenantpartij gehandhaafd geen

imaqoschade

2 Adaptiviteit Toename complexiteit door treffen

voorziening afwilkende beschikkinqen

3 Risicoreductie Betrouwbare bron gehandhaafd DT bij
openstaand bedraq

4 Total Cost of Ownership Impact aanpassen TVS landschap

5 Architectuur Fit Sluit aan op architectuurprincipes

6 Schaalbaarheid Draait mee in bijgesteld regulier proces

Evaluatie Scenario 3b

Criterium Waardering Toelichting
1 Businessbijdrage Regeiing convenantpartij biijft gehandhaafd

maar manier van aanlevering levert hogere
administratieve last voor convenantpartij

2 Adaptiviteit Draait mee in regulier proces

3 Risicoreductie Stopsignalen worden niet meer impliciet
qeleverd

4 Total Cost of Ownership 0 Toename handmatige werkzaamheden

TVS afname beheer onderhoud

applicatielandschap

5 Architectuur Fit Draait mee in regulier proces

6 Schaalbaarheid Draait mee in regulier proces

^
Gedacht kan worden aan een aangepaste variant van de huidige KOI viewer
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Scenario 4 Plateau 1 Rationaliseren ZTA Plateau 2 Toekomstvaste opiossing voor werken

met marktpartijen

Plateau 1 t m 2016

ZTA

o ZTA applicatie wordt uitgefaseerd 2016

o Huidig proces en leverafspraken met convenantpartijen blijven onveranderd Excel per mail

TVS

o Maandelijks opvoeren van startmeldingen aanvraag Zorgtoeslag en stop meldingen wel niet

verzekerd van aanwezige BSN s in ZTA populatie
o Maandelijkse betaling en maandelijks beschikken

o Agent voor geautomatiseerd invoeren van meldingen Burger is zorgverzekerd en Burger is

niet meer zorgverzekerd
Plateau 2 2016 e v

ZTA

o Formuleren beleidsvisie over bet samenwerken met marktpartijen
o Uitvoeren van de beleidsvisie Kan leiden tot extra ontwerp en ontwikkelinspanningen in de

toekomst

Criterium Waardering Toelichting
1 Businessbijdrage Voidoen aan rationalisatiedoeistellingen

handhaven convenantreqeiinq

2 Adaptiviteit Geen duidelijke visie bedienen specifieke
doeigroepen met behulp van marktpartijen
o a TA

3 Risicoreductie Regulier proces van toekennen met behulp
van betrouwbare informatie

4 Total Cost of Ownership 0 Toename handmatige werkzaamheden

TVS afname beheer onderhoud

applicatielandschap
5 Architectuur Fit 0 Afwijkende gegevenslevering verwerking

met een agent

6 Schaalbaarheid Met name bedoeld voor kleine volumes

ik

Businessbijdrage

Adaptiviteit

Risicoreductie
■

i
Total Cost of Ownership 0 0PM

Architectuur Fit 0

Schaalbaarheid

11 2 Uiteenzetting keuzemogelijkheden
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Beslisboom

Handhaven aanievering

aanvragen convenantpartijen

Nee

Ja

Nee Nietsdoen□nderbren^en in TVS

Regulier

proces TVS

is

Uitfaseren ZTA

I Verwerken
^

I maandelijkse levering

[_ met seherin robot

Convenant maakt deeis

gebruik varr voorz iening uit

de markt£
Handhaven aanlevering
Excelbestand per mail

Nee —

J

Stapelgewljze

aanlevering
Za a ks Stapelgew ijze

aanlevering

Zaaks Stapelgewijze

aanieveringperXML

T I I
M7~

Convenantpartij

kriigt

faeconnummer

Lever XBRL

voorwaarden
Aanpassen

Poort Convenantpartijis
bstrouwbare b ron

Handmatige

kantoorbehandeling

■VMe®

Legenda

Ja

Keuze

Oormerken

ZTA in FRS Rssultaat

I N

Nec«■
Maandelijks achteraf

betalen

Start en

atopsignalen
Alleen startsignaai

Nee

Ja

I Regulier

betaalproces
Handmatige

kantoorbehandeling
vindt plaatE op basis van

risicoselectie AWRZJAanpassen

betaalproces

ta

Geoormerkta populatie
daofzetten Belastingdienst

bij uitvragen
wereldinkomen

\ f\ f

Geoormerkte BSN s

maandelijks controleren

op lorgverzekerdja nee

Implidete stopmelding

convenantparti]

stopzetten zorgtoeslag
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