
Tweede Kamer Commissie Financier

DER STATEN GENERAAL

Aan de staatssecretaris van Financien

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Plaats en datum

Betreft

Den Haag 12 oktober 2017

Verzoek om aandacht voor tegenstrijdigheid in uitwerking befeid toeslagen
en immigratiebeleid van IND

2017Z13010 2017D28902O
Ons kenmerk

IMamens de vaste commissie voor Financien zend ik u bijgaand een kopie van een aan u gerichte brief

io5^e I d d 29 September 2017 inzake Verzoek om aandacht voor tegenstrijdigheid in

uitwerking beieid toesiagen en immigratiebeleid van iND

De commissie ontvangt graag een afschrift van uw antwoord op deze brief en tevens verzoekt zij bij de

beantwoording siechts de initiaien van de afzenderte vermeiden

van

Hoogachtend

de griffier van de vaste commissie voor Financien

10 2 e

O
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Geprint met Digidoc 2 op 03 07 2019 15 03

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp

Nummen

Algemeen taakverzoek

DGBD 109849 Update Burgerbetloht Mulder en Later

2019 0000015095

BDG Advies aan DGBD om te paraferen ^DB 3 7

Document NOTITIE update burgerbrieven KOT 2019 0000109849

Datum en Tijd InboxINaanlJ^

ytjtenbroek JJM Jaag ClVm ’■
_

[ 1Q 2 e ~| COMM

BEDRIJF

i UITVOERINGSBELEID

03 07 2019 14159

03 07 2019 13 14

03 07 2019 12 45

03 07 2019 12 19

DGBD Paraferen

COMM voor DGBEL Paraferen

DGBD C F KOP Paraferen

DGBD UH5 Paraferen
10 2 e

Document BRIEF Mulder 01 02 2018 2019 0000109850

Naam Datum en TIJd inbox

DGBD Paraferen

COMM voor DGBEL Paraferen

DGBD C F KOP Paraferen

DGBD UHB Paraferen

lUljlenbroek JJM Jaap MT

P COMM

03 07 2019 14 59

03 07 2019 13 14

03 07 2019 12 45 _

l^i^UITVOERINGSBELElDl i 03 07 2019 12 19
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S^UMKALVE
CCSG

O
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I 10 2 e I 10 2 e UITVOERINGSBELEID H 10 2 e |e
I io 2 e |[] 10 2 6 l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl]
From

Sent

Importance
Subject RE Afspraak AUT a s donderdag

MAIL_RECEIVED Mon 7 8 2019 10 47 21 AM

Svstematische liistvragen belastinqdienst doc

RE afspraak adviescommissie uitvoering toeslaqen donderdaqil iulitussen 9 15 en 12 00 uur

^ l 10 2 e ITo

|l0 2 e| 10 2 e I
Mon 7 8 2019 10 46 53 AM

Normal

Beste |

Bedankt voor het door^even van de namen

Als bijlage 1 trefje de vragenlijst van de commissie aan die kan als agenda dienen

Deze lijst is vorige week vrijdag gemaild naar Jaap Uijlenbroek

Volgens mij is er nog geen zaal geboekt zou je dat s v p via het secretariaat willen regelen

Zie verder als achtergrondinformatie de eerdere mail aan Jaap Uij lenbroek van 3 Jiili j 1

MvG

10 2 e 10 2 e

10 2 6

Van |l0 2 e| 10 2 e | 10 2 e | UITVOERINGSBELEID [
Verzonden zondag 7 juli 2019 20 52

Aan | I0 2 e || I0 2 e |
CC |i0 2 e| | 10 ^
Onderwerp Afspraak AUT a s donderdag

10 2 e

Beste |

Graag laat ik Je weten wie er vanuit de BD aanschuift bij het overleg a s donderdagochtend

Jaap Uijlenbroek

Toeslagen |lo 2 6|0 2 e 10 2 610 2 6

UHB lO j 10 2 61

Vaktechniek 10 2 6

Vanuit mijn kantheb ik de vraag oferal een zaal is geregeld zo nietdan vraag ik het secretariaat hierom dat te doen of doen jullie dat ofjullie nog
een agenda opsturen ter voorbereiding etc Kortom kunnen jullie mij informeren overde logistiek en de inhoud zodatik de deelnemers vanuit hier kan

‘opiijnen’ voor het gesprek

Bij voorbaat hartelijk dank

I 10 2 6 I

10 2 6 I |l 0 2 jDrs 10 2 6

Strategisch adviseur

Bureau DG Belastingdienst

725931 00110



Ministerie van Financien

Directoraat generaal Eelastingdienst

Korte Voorhout 7 2511CW Den Haag

Postbus 20201 2500 EE Den Haag

10 2 e

@minfin nl10 2 6

fSminfin nl10 2 6

Niet aanwezig op woensdagen

Ditberichtkan informatie bevatten die metvoor u is bestemd Indian u nietdegeadresseerdebent ofditbericht abusievelijk aan u istoegezonden word u verzochtdat aan de afzenderte melden

en het bericht te verwyderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade van welke aard ook die verband houdt metrisico sverbanden aan het elektranisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and d^etethe

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

725931 00110



dg secretariaat Belastingdienst|[
110 2 4 I I0 2 e I I0 2 e UITVOERINGSBELEID lL
Uijienbroek JJM Jaap MT

Tue 7 9 2019 6 33 55 PM

Normal

I@rninfin nl1
io 2 e @minfin nl]

To 10 2 6

Cc

From

Sent

Importance
Subject FW analyse t b v deelvraag 1 adviescommissie uitvoering toeslagen
MAIL RECEIVED Tue 7 9 2019 6 33 56 PM

Analyse tbv vraag 1 doc

Schrifteliike vraoen AUT

RE afsoraak adviescommissie uitvoering toeslagen donderdagll iulitussen 9 15 en 12 00 uur

5

Ha| l0 2 e

Wil je dit bij de afspraak cie dormer doen

hoe staat het met de voorbereiding voor donderdag vanuit onze kant10 2 e

Groet

Jaap

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com

Van 10 2 e 10 2 e 10 2 e|@adviescommissieuitvoeringtoesLagen nl

Datum dinsdag 09 jul 2019 3 25 PM

Aan Uijlenfaoek JJM Jaap MT

Kopie |10 2 6L | 10 2 e | | lO Ze | UITVQERINGSBELEID |
10 2 6 |@adviescommissieiiitvoerLngtoeslagen nl J lQ 2 e raadvanstate nl ] lQ 2 e [@raadvanstate nl

10 2 6

10 2 6 @minfin iil

10 2 6 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 |@drenthe nl @law leidenunLv nl10 2 6

Onderwerp analyse t b v deelvraag 1 adviescommissie uitvoering toeslagen

Geachte heer Uijienbroek beste Jaap

Op donderdag 11 Juli a s van 9 15 — 12 00 uur heeft u met een aantal afgevaardigden van de BD een informatief gesprek met
de adviescommissie uitvoering toeslagen

In dat kader heeft u op 5 juli jl een vragenlijst ontvangen die de adviescommissie graag zou willen doomemen

Er is inmiddels door de voorzitter van de adviescommissie een analyse ten behoeve van deelvraag 1 gemaakt

Deze analyse die voomamelijk uit vragen bestaat is als bijlage 1 opgenomen de mails met de vragenlijst en de context van

het gesprek zijn gemakshalve als bijlage 2 en 3 bijgevoegd

Het lijkt goed om daar al kermis van te nemen en voor zover dat mogelijk is al voor te bereiden

Als u nog vragen heeft dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen

Tot donderdag

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 10 2 6 10 2 6 II 10 2 6

10 2 6

|10 2 6l@adviescommissieuitvoerinatoeslaaen nl

725922 00111
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Analyse t b v vraag 1

concept Analyse CAF 11 zaken

1 Toelichting
Het antwoord op vraag 1 vergt iiiteindelijk in de eerste plants een analyse van de gang van

zaken en van de stand van zaken op dit moment Vraag 1 luidt

“Welke beleids en beoordelingsmimte heeft Toeslagen naar het oordeel van de

adviescommissie in de verdere qfhandeling van dezogenoemde CAF11 zaken en in

aanverwante zaken mede in het licht van de uitspraak van de Raadvan State RvS van 24

april 2019 en watkan hierbij als een voor alle betrokkenenpassende oplossing warden

gezien De adviescommissie wordt uUdt ukkelpkgevraagdzowel de doorwerking naar de nog

lopende zaken als naar de onherroepelijk vaststaande zaken te bezien

Beslissingen over herstel en schadevergoeding in de CAF 11 zaken kunnen echter niet los

gezien worden van de werkwijze en besluitvorming in vergelijkbare en aanverwante zaken

Met het oog op de discussie met de belastingdienst heb ik voor mijzelf een raamwerk gemaakt
van de vragen infomiatie en aspecten die relevant zijn om een antwoord te formuleren

In deze context ga ik slechts beperkt in op het juridisch kader en karakter van een en ander

Vragen daarover zijn vooral feitelijk

Ik ga hier ook niet in op de vraag wat een voor alle betrokkenen passende oplossing kan zijn
Dat vooronderstelt inzicht in de relevante verschillen en overeenkomsten tussen alle

onderscheiden gevallen

2 De CAF beslissing

op welke gronden is in casu beslist tot een CAF aanpak Bestonden hiervoor

beleidslijnen en werd conform besloten of was het een uitzonderlijk besluit

Wat zijn de gevolgen van een CAF aanpak voor de zaken m b t welke daartoe wordt

overgegaan In casu lijken de gerechtigden vanaf dat moment als verdachten van

fraude te zijn behandeld gold dit algemeen in alle CAF dossiers of was dit specifiek
voor CAF 11

Heeft er in casu onderzoek naar de gronden voor de CAF aanpak plaatsgevonden
alvorens op basis daarvan stappen zijn genomen m b t tot toeslagen waar het om

ging Zo nee waarom niet

Uit de stukken NOM rapport blijkt dat in casu de CAF aanpak tot gevolg heeft

gehad dat alle betrokken ouders zijn aangeschreven met verzoek om nadere

gegevens dat kort daarop in alle zaken is besloten tot stopzetting en later tot

terugvordering Is dit beeld juist of heeft er bij vervolgstappen steeds onderzoek

plaatsgevonden

Is er een algemeen beoordelingskader voor het stopzetten en terugvorderen van
voorschotten Is dit kader in alle gevallen gelijk is de beoordeling bij CAF zaken

anders

Is het beoordelingskader in de afgelopen jaren veranderd onder meer naar aanleiding
van het debat over fraude of het debat over opvangoudere

725995 00112
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Zijn er andere aanverwante CAP zaken waarbij soortgelijke stopzettingen

temgvorderingen en lag ere vaststellingen aan de orde waren Is de aanpak steeds

dezelfde of wordt daarover per geval besloten Waarin onderscheidt CAF 11 zich van

andere CAF zaken of is er geen verschil

3 Aanpak CAF 11 zaken

3 1 Aanpak en besluitvorming

Hoeveel onderscheiden toeslagen betrof het CAF 11 dossier soms 235 en soms 232

Zijn alle dossiers in het begin gelijkelijk aangepakt Vanaf welke moment is er sprake
van differentiatie in aanpak en waarom

Wat waren de onderscheiden stappen en wat was de chronologie bij de aanpak Was

er sprake van persoonlijke beoordeling en beslissing of waren stappen beoordeling en

beslissing algoritmisch

Zijn er na informatie en controle toeslagen die zonder onderbreking zijn doorgezet
Hoeveel

Zijn er toeslagen die na onderbreking voor controle zijn hervat Hoeveel

In de gevallen dat de toeslag werd stopgezet op welke onderscheiden categorieen

gronden gebeurde dit Als de grond gelegen was in een discrepantie tussen voorschot

en verantwoordbare uitgaven kmit u dit uitsplitsen naar omvang van het voorschot en

omvang van het verschil Een verschil is substantieler naarmate het voorschot

geringer is

Waren er evidente gevallen waar geen recht op KOT bestond Wat waren de gronden
Hoeveel

Werd in alle zaken waarin toeslag werd stopgezet tot algehele terugv ordering voor het

lopend jaar besloten of werd in bepaalde gevallen a alleen tot stopzetting overgegaan

of b alleen tot gedeeltelijke terugvordering besloten Hoeveel gevallen

Werd ook tot terugvordering over voorgaande jaren besloten In hoeveel gevallen en

op welke grond

Werd op grond van de stopzetting en terugvordering ook de toeslag voor volgende

jaren geweigerd

Zijn er gevallen waarin na stopzetting en terugvordering van het voorschot alsnog is

besloten tot toekenning van de toeslag

Was het wettelijk en beleidsmatig mogelijk om minder rigide te zijn en coulanter op te

treden

Wat zou de beslissing in deze zaken geweest zijn zonder CAF aanpak

3 2 Bezwaar en beroep

Is in alle gevallen waarin tot stopzetting werd besloten bezwaar ingediend

In hoeveel en in welke gevallen is er na bezwaar anders beslist

Werd in alle gevallen beroep ingesteld Hoeveel zaken werden na beroep anders

beoordeeld

725995 00112
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Werd in alle gevallen dat het beroep werd afgewezen hoger beroep ingesteld
Hoeveel zaken werden na hoger beroep anders beoordeeld

Zijn er nog lopende dossiers d w z niet onherroepelijk vaststaande zaken nit 2013 en

2014 Zo ja hoeveel

3 3 Invordering

In hoeveel van CAF 11 zaken waarin al dan niet na bezwaar en beroep tot

terugvordering werd besloten zijn de voorschotten zonder meer of na regeling
terugbetaald

In hoeveel gevallen werd tot invordering met dwangmaatregelen overgegaan

Is de invordering in alle gevallen gestopt Wat betekent dit juridisch

Wat is bekend omtrent de gezinnen die niet tot terugbetaling in staat zijn Zijn er

gezinnen in de schuldhulp geraakt vanwege de terugv ordering

3 4 Stand en beoordeling nu in CAF 11 zaken

Hoe wordt thans aangekeken tegen de gronden voor de onderscheiden beslissingen
Zouden nu nog dezelfde beslissingen genomen worden Is dat a op grond van nieuwe

rechtspraak b op grond van nieuwe feiten of c op grond van een andere waardering

Wanneer in de brief aan de Kamer gesteld wordt dat er veel mis is gegaan en fouten

zijn gemaakt onrechtmatigheid waar wordt dan op gedoeld Zouden de

onrechtmatigheden misslagen resp fouten tot andere beslissingen hebben geleid

Hoeveel zaken uit het CAF 11 dossier zijn nog onder de rechter

Uit de stukken lijkt te volgen dat alle zaken zijn bevroren wat houdt dit in Wat zou

naar het oordeel van de belastingdienst in het licht van alle feiten en nieuwe

inzichten de afhandeling moeten inhouden

Wat zijn de meest urgente gevallen en voor weIke betrokkenen dient naar het oordeel

van de belastingdienst in ieder geval op korte termijn een oplossing gevonden te

worden

Welke tegemoetkomingen zijn er al getroffen in de CAF 11 zaak en zijn deze

adequaat
In hoeveel gevallen is een herbeoordeling nodig Zijn er gevallen waarin naar het

inzicht van nu geen herbeoordeling nodig is maar alsnog moet worden uitgekeerd

3 5 Schade gronden en elementen

Indien naar huidig oordeel het CAF besluit niet zo had mogen worden genomen

welke schade levert dit op voor personen die ook naar huidig oordeel geen aanspraak
op toeslag of voorschot zouden hebben

Hoe is Toeslagen omgegaan met klachten en verzoeken om schadevergoeding in het

CAF 11 dossier en om welke aantallen gaat dat

In hoeveel zaken zou niet tot stopzetting en terugvordering zijn overgegaan indien de

lijn van 24 april vanaf het begin zou hebben gegolden

Welke elementen van “schade” zijn er te onderkennen aangevoerd door

belanghebbenden gemiste toeslagen immateriele schade vertmging

725995 00112
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Welke tegemoetkomingen zijn er door de BD Toeslagen al verleend Denk aan een

vergoeding van immateriele schade wegens tennijnoverschrijding Is dat ook gebeurd
in gevallen waarin dat niet verplicht was

4 Vergelijkbare KOT zaken

4 1 Vergelijkbare CAF dossiers van KOTzaken

Hoeveel andere CAF beslissingen zijn er sinds 2013 genomen m b t KOT zaken

Wat is het succes van CAF aanpak tot dusver In hoeveel kwantitatief en percentueel
is er geblekenvan werkelijke fraude resp systematische fraude Om wat voor vomien

ging het daarhij Betrof dit fraude door opvanghureau’s afzonderlijk ouders

afzonderlijk beide gezamenlijk

Is er in het licht van wat nu bekend is rond het CAF 11 dossier reden om aan te nemen

dat in andere CAF zaken vergelijkbare beslissingen zijn genomen Waarom niet

Indien wel om hoeveel zaken gaat het

Hoeveel KO toeslagen zijn stopgezet en ingetrokken in de j aren 2013 2014 in het

kader van een CAF aanpak En in de jaren daama

Is in gevallen dat na 2014 KO toeslagen zijn stopgezet en ingetrokken in het kader van

een CAF aanpak op andere wijze gehandeld of besloten dan in de CAF 11 zaken

Waarin ligt het verschil

Indien besloten wordt tot herbeoordeling en eventueel tegemoetkoming in CAF 11

zaken hoeveel andere CAF zaken moeten dan op gelijke wijze heropend en opnieuw
beoordeeld worden

4 2 Vergelijkbare KOTzaken niet CAF

Hoeveel KO toeslagen zijn stopgezet en ingetrokken in de jaren 2013 2014 anders dan

in het kader van een CAF aanpak En in de jaren daama

Is er in het licht van wat nu bekend is rond het CAF 11 dossier reden om aan te nemen

dat in niet CAF zaken vergelijkbare beslissingen zijn genomen Waarom niet Indien

wel om hoeveel zaken gaat het

Is in gevallen dat er KO toeslagen zijn stopgezet en ingetrokken anders dan in het

kader van een CAF aanpak op andere wijze gehandeld of besloten dan in de CAF 11

zaken Waarin ligt het verschil

Indien besloten wordt tot herbeoordeling en eventueel tegemoetkoming in CAF 11

zaken hoeveel niet CAF zaken moeten dan op gelijke wijze heropend en opnieuw
beoordeeld worden

5 Aanverwante zaken niet KOT zaken

5 1 Vergelijkbare CAF dossiers

Is de CAF aanpak specifiek voor de KOT of ook elders toegepast Hoe vaak wordt tot

deze aanpak beslist uitgesplitst naar jaren

Is in andere CAF zaken een vergelijkbare aanpak gevolgd Is er in het licht van wat nu

bekend is rond het CAF 11 dossier reden om aan te nemen dat bij andere toeslagen in

725995 00112
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andere CAP zaken op vergelijkbare wijze tot stopzetting en terugvordering is

overgegaan Waarom niet Indien wel om hoeveel zaken gaat het

Hoeveel niet KO toeslagen zijn stopgezet en ingetrokken in de jaren 2013 2014 in het

kader van een CAP aanpak En in de jaren daama

Is in gevallen dat na 2014 toeslagen zijn stopgezet en ingetrokken in het kader van een

CAP aanpak op andere wijze gehandeld of besloten dan in de CAP 11 zaken Waarin

ligt het verschil

Indien besloten wordt tot herbeoordeling en eventueel tegemoetkoming in CAP 11

zaken hoeveel andere CAP zaken bij andere toeslagen moeten dan op gelijke wijze

heropend en opnieuw beoordeeld worden

5 2 Vergelijkbare beslissingen in niet KOTzaken buiten CAF

Hoeveel toeslagen zijn stopgezet en ingetrokken in de jaren 2013 2014 anders dan in

het kader van een CAP aanpak uitgesplitst naar toeslag En in de jaren daama

Is er in het licht van wat nu bekend is rond het CAP 11 dossier reden om aan te nemen

dat in aanverwante niet CAP zaken vergelijkbare beslissingen zijn genomen Waarom

niet Indien wel om hoeveel zaken gaat het

Is in gevallen dat er toeslagen zijn stopgezet en ingetrokken anders dan in het kader

van een CAP aanpak op andere wijze gehandeld of besloten dan in de CAP 11 zaken

Waarin ligt het verschil Zijn daarbij vergelijkbare criteria gehanteerd

Indien besloten wordt tot herbeoordeling en eventueel tegemoetkoming in CAP 11

zaken hoeveel aanverwante zaken moeten dan op gelijke wijze heropend en opnieuw
beoordeeld worden

725995 00112



10 | 10 2^[| 10 2 6 l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl1
io 2 e |@raadvanstate nl[] i0 2e |@raadvanstate nl] | io 2 e | io 2 e |@drenthe nl] | io 2 e |

|@law leidenuniv nl1 l I0 2 e | I0 2 e |[| I0 2 e |@adviescomnnissieuitvoeringtoeslagen nil dg secretariaat

J@minfin nl]

To

Cc

denlf 10 2 e

Belastingdienst[[
From

Sent

10 2 e

Uijienbroek JJM Jaap MT

Wed 7 3 2019 12 31 51 PM

Subject RE afspraak adviescommissie uitvoering toeslagen donderdag 11 juli tussen 9 15 en 12 00 uur

MAIL RECEIVED Wed 7 3 2019 12 32 05 PM

Beste

Fijn datde commissie zo voortvarend aan de slag gaat Op gegeven tijdstip kan ik mijn agenda vrijmaken Ik zal een passende vertegenwoordiglng
aanwezig laten zijn gegeven de gestelde vragen Wil je met secretarlaat cc opnemen voor de verdere praktische ultwerking zaal locatle exacte

tijdstip

Graag ontvang ik de iijst van onderwerpen waarover de commissie geinfotmeerd wilt worden tijdig zodat ik daar de vertegenwoordiging op kan

afstemmen en stukken kan laten verzamelen

Met vriendelijke groet

Jaap

Jaap Uijienbroek DirerJeur generaal Belastingdienst Ministerievan Rnancien

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag | Tel j 10 2 6

Van h0 2 6 | | l0 2 e

Verzonden woensdag 3 juli 2019 11 07

Aan Uiilenbroek JJM Jaap MI

CC

Ondlerwerp atspraaio adviescommissie uitvoering toeslagen donderdag 11 juli tussen 9 15 en 12 00 uur

■ 10 2 e 10 2 et
10 2 e10 2 e

Geachte heer Uijienbroek

Zoals u weet is de adviescommissie uitvoering toeslagen AUT onlangs ingesteld in de brief van 29 mei 2019 heeft de Staassecretaris van Financien

de AUT gevraagd om zo snei mogelijk rekening houdend met het zomerreces een advies ten aanzien deeivraag 1 op te steiien Deze deeivraag luidt ais

voIgt

‘Welke beleids en beoordetingsruimte heeft Toeslagen naar het oordeel van de adviescommissie in de verdere afhandeling van de zogenoemde CAF 11

zaken en in aanverwante zaken mede in het licht van de uitspraak van de Raad van State RvS van 24 april 2019 en wat kan hierbij a s een voor alle

betrokkenen passende optossing worden gezien De adviescommissie wordt uitdrukketijkgevraagdzowet de doorwerking naar de nog topende zaken a s

naar de onherroepetijk vas sfaande zaken te bezien
”

Daamaastzijn er nog twee andere deeivragen

in het kadervan de adviesopdracht gaan wij graag met u en de directeur BeiastingdienstTToeslagen in gesprek De adviescommissie wii dan ook graag

spreken met medewerkers die

Vinzicht kunnen verschaffen overde formele kaders rondom toesiagen

Vinfbtmatie kunnen geven overde feiteiijke gang van zaken rondom hetstopzetten van toeslagen en terugvorderen van voorschotten

Vinzicht kunnen verschaffen in aantallen en de daarbij te onderscheiden categorieen etc

Vanzeifsprekend kunnen bij het gesprek ook andere medewerkers aanwezig zijn die u van beiang acht voor het uitbrengen van het advies door de AUT

Mede gelet op de naderende zomervakantie

donderdag 11 iuli tussen 9 15 en 12 00 uur [
is het van beiana dat het gesprek op korte termiin zai plaatsvinden Het gesprek kan piaatsvinden op

10 2 6 zullen daarbij aanwezig zijn|
aanwezig zijn maarzij zai inbelien zodat zij wei kan deelnemen aan het gesprek Het gesprek kan wat de AUT betreft piaatsvinden op het Ministerie van

Financien Het gesprek zai een informatief karakterhebben waarvan geen versiaglegging zai piaatsvinden Wei zullen eraantekeningen worden gemaakt
door het secretarlaat van de AUT

kan helaas niet in persoon10 2 6 10 2 6Jen

Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u een Iijst met onderwerpen en vragen waarover de adviescommissie in ieder geval graag wil worden

gemfonneerd Verder kunnen tijdens het gesprek afspraken worden gemaakt overde verstrekking van interne documenten die de AUT kunnen helpen
bij het opstellen van het advies
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Als u nog vragen heefl kunt u vanzelfeprekend contact met ons opnemen

Metvriendelijke groet

Namens de adviescommissie uitvoeing toelagen

110 2 eIf10 2 e |en 10 |10 2 e|

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan

de afeendertemelden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdtmet risico s veibonden

aan het eiektronisch vetzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform

the sender and deiete the message The State accepts no iiabiiily for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages
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Uiilenbroek JJM Jaap MT H io 2 e |@minfin nl1
io | io 2 ^[] io 2 e l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl]

10 2 e II I0 2 e I
Fri 7 5 2019 12 32 01 PM

To

Cc

From

Sent

Subject Schriftelijke vragen AUT
MAIL RECEIVED Fri 7 5 2019 12 32 01 PM

Svstematische Mist vragen belastinadienst doc

3

Geachte heer Uijlenbroek beste Jaap

Bij dezen de schriftelijke vragen van de Adviescommissie uitvoering toeslagen tb v het overleg op 11 juli a s

Met vriendelijke groet

110 2 e|plb 2T]

10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e

I 10 2 e l@adviescommissieuitvQerinatQeslaaen nl

726002 00114

MinFin
Tekstvak
De volgende pagina is verwijderd omdat deze geheel reeds openbaar is.
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Algemeen taakverzoek
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Document Gesprek leden adviescommissie uitvoering toeslagen 2019 0000115308

Naam Datum en Tijd Inbox
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BOA Advies

I 10r07 2019 18 59

10 07 2019 16 03

DGBD Paraferenj

BOA Paraferen10 2 e

SPOEDSHALVE
CC SG
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10 2 e 1 1 10 2 e 1hUITV0ERINGSBELEID H 10 2 e |@minfin nl]
ioi e If^ io 2 e I fiscALITEIT H io 2 e |@minfin nl1 TiO ^e |@belastingdienst nl H i0 2 e |@belastingdienst nl1

10 2 10 2 en FISCALITEIT i I0 2 e |@minfin nl] | ^{FISCALITEIT ^ Pminfin nl]

] UITVOERINGSBELEID

To

Cc

From

Sent

Importance

Subject FW Lijstvragen van cie Donner

MAIL RECEIVED Wed 7 10 2019 6 05 32 AM

10 2 e

Wed 7 10 2019 6 05 29 AM

Normal

2019 07 09 Liist vraaen van cie Donner toebedeeld FJZ doc

NotitieCAFII 060619 docx

Advies LA tegemoetkoming Cafll 070619 pdf

Ookvoor|

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

10 2 6 [ FISCALITEIT 10 2 6 |@minfLn nI10 2 eVan

Datum dinsdag 09 jul 2QI9 10 35 PM

Aan | 10 2 e |@belastiiigdienst iil 10 2 e |@be[astingdienst nl 10 2 e

10 2 e pbelastingdieiist iil

Kopie

Onderwerp Lijst vragen van cie Donner

10 2 6 10 2 6Toeslagen BLD

UITVOERINGSBELEID1 10 2 e10 2 6 @mmfin nl

10 2 410 2 ^ | FlsCALITEIT j 10 2 6 |@minfin nl 10 2 6 @minfin nlFISCALITEIT10 2 6

Hallo collega’s
Hierbij 00k alvast een eerste aanzet van FJZ met dank aan

nog plaatsvinden

Gr| 10 2 6

Afstemming metho 2 6|Jo 2 ^10 2 6 10 2 6 en DJZ moet morgen

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

722632 00117



UITVOERINGSBELEID ^ 10 2 e t^minfin nll

J UITVOERINGSBELEID

To 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject FW 20190709 Systematische lijst vragen belastingdienst_1e beantw Toeslagen
MAIL RECEIVED Wed 7 10 2019 6 07 01 AM

10 2 e

Wed 7 10 2019 6 07 00 AM

Normal

20190709 Systematische Hist vragen belastinadienst 1e beantw Toeslaaen doc

5

Verzonden met BlackBeny Work
www blackberry com

@belastingdienst nl

Datum dinsdag 09 jul 2019 8 57 PM

Aanif

1Sbelastingdienst nlI0 2 e 10 2 eVan

UITVOERINGSBELEID 10 2 e |@mmfin nl

I0 2 e a minfin nl 10 2 e |@belastingdienst nl 10 2 e tS belastingdienst nl

Kopie | 1Q 2 e [[^belastingdienst nH 1Q 2 e j@belastingdierLst nl 10 2 e ~|@^belastuigdienst iil 10 2 e [g belastLngdienst nl

10 2 6 ^bdastiiigdienst nl 10 2 6 |@belastingdienst^l
Onderwerp 20190709 Systematische lijst vragenbelastingdienst le beantw Toeslagen

10 2 6 FISCAL ITE IT10 2 6

Hoi allemaal

Hierbij de eerste beantwoording van de meer praktische vragen van de commissie Meeste ligt bij FJZ en la vaco op dit moment

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht

Postbus 2092 I 3500 GB Utrecht

1@belastinadienst nl10 2 6

http www toeslaaen nl

Secretaresse io 2 e 10 2 6

T 10 2 6

10 2 6M

1@belastinadienst nl[ 10 2 6

Zie het bijgevoegde bestcmd 20190709 Systematische lijst vragen belastingdienst_le beantw Toeslagen doc

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarsehriften verzoeken klaehten

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

722190 00118



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 Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Systematische lijst met vragen

De adviescommissie wil graag over de volgende onderwerpen infomiatie en meer in het

bijzonder over de volgende vragen

Het systeem toeslagen
• {la vaco Toeslagen Een beschrijving van de werking van het toeslagensysteem
• Let op ook rol toeslaggerechtigde bij fouten van gastouderbureau kinderopvang bijv ihkv

fraude geld terughalen bij toeslaggerechtigde
• Procesbeschrijvingen werkprocessen hoe meidt burger zich aan t m toekenningen
• Destijds en nu veranderd

• uitvragen a s donderdag wat bedoeling is

Het mechanisme van stopzetten en terugvorderen
• Toeslagen met Cla vaco Een beschrijving van het mechanisme waar wordt dit in de

wetgeving toegepast hoe vaak wordt hier per jaar gebruik van gemaakt aantaiien

percentages verdeiing
o Toesiagen 9 juli Aantaiien stopzettingen kunnen in beeid worden gebracht Wei de

volgende vragen ter bespreking
■ Over welke periode 2014 2016

■ Welke definitie hanteren aanvragen die door toeslagen van iets naar niets

zijn aangepast technische definitie beschikkingen welke [in concept]

hoger dan 0 zijn geweest weike formeei zijn beschikt op 0 euro door een

lasten meiding met 0 lasten of een stop meiding weike door toesiagen is

ingeschoten
■ Deze definitie hanteren op deeijaren of per aanvraag door op aanvraag

niveau te kijken kan het incidenteel gebeuren dat de toesiag bij
Gastouderbureau A wei is gestopt maar bij Gastouderbureau B niet wat

dan niet wordt gezien als stopzetting Door te kijken naar deeijaren kan het

zijn dat de toesiag voor 11 van de 12 maanden in stand blijft wat toch ais

stopzetting wordt gezien
• ia vaco en FJZ Het algemene wetteiijke beoordeiingskader dat relevant is bij het

stopzetten en terugvorderen van voorschotten en bij het ten nadele van de

belanghebbende herzien van eerdere vaststellingen op grond van art 21 Awir

• Toeslagen verwijzen ADR Is dit kader in alle gevailen gelijk is de beoordeling bij CAF

zaken anders

o Toesiagen 9 juli Ervan uitgaande dat het hier gaat om het wetteiijke

beoordeiingskader is hetantwoord nee dit is hetzeifde bij CAF Het komt wei voor

dat bij de behandeiing specifieke aandachtspunten worden meegegeven waarnaar

gekeken moet worden of dat om extra bewijsstukken wordt gevraagd een heei

jaar i p v 2 facturen

• Toeslagen met la vaco Is het beoordeiingskader in de afgelopen jaren veranderd onder

meer naar aanieiding van het debat over fraude of het debat over opvangouders
o Toesiagen 9 juli Het beoordeiingskader verwijst naar Het aigemene wetteiijke

beoordeiingskader dat relevant is bij stopzetten en terugvorderen van voorschotten

op grond van art 21 Beantwoording door la vaco nodig
• FJZ en la vaco Wat is binnen het huidige wetteiijke kader de mogeiijke beleidsruimte om

minder rigide te zijn en coulanter op te treden Hoe wordt in de praktijk gebruik gemaakt

722367 00119
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van de beoordelingsvrijheid van art 16 lid 4 Awir de beleidsruimte van art 16 lid 5 Awir

en de beleidsruimte van de artt 21 3n 23 Awir Hoe beoordeelt u in dat verband de

mogelijkheden die zijn vastgelegd in art 5a sub b van de Uitvoeringsregeling Algemene
wet inkomensafhankelijke regelingen

• la vaco en FJZ Als ereen dergelijke ruimte is waarom is die ruimte in het verleden niet

benut

• la vaco en FJZ Wordt die ruimte thans wel benut En zo ja hoe wordt daar concreet

invulling aan gegeven

• la vaco en FJZ Indien thans wordt vastgesteld dat er zaken mis zijn gegaan bij de

toepassing van het mechanisme van stopzetten en terugvorderen heeft dat dan overde

voile breedte plaatsgevonden of specifiek voor de KOT indien nee waarom zijn dezelfde

fouten dan niet elders bij de toepassing gemaakt

De CAF aanpak
• AO Dossier Wat houdt de CAF aanpak precies in wanneer wordt daartoe overgegaan wat

zijn de gevolgen is de CAF aanpak specifiek voor de KOT of wordt deze algemeen

gehanteerd Hoe vaak wordt tot deze aanpak beslist

• AO Dossier en link ADR Zijn er andere aanverwante CAF zaken waarbij soortgelijke

stopzettingen terugvorderingen en lagere vaststellingen aan de orde waren Zo ja welke

en hoeveel gevallen betreft dat

• AO Dossier en link met ADR Is er in het licht van de commotie rond de CAF 11 zaken reden

om ook andere CAF zaken opnieuw te bezien Waarom niet Indien wel om hoeveel zaken

gaat het

CAF 11 zaken

• AO Dossier Wat was de basis voor het besluit tot een CAF aanpak wat zou de beslissing in

deze zaken geweest zijn zonder CAF aanpak hoe wordt thans aangekeken tegen de

gronden voor de beslissing tot een CAF aanpak
• AO Dossier De Stas Fin spreekt in de brief aan de Kamer dat er veel mis is gegaan en

fouten zijn gemaakt laatstelijk werd gesproken van onrechtmatigheid waar wordt dan op

gedoeld Wat zijn met kennis achteraf onrechtmatigheden misslagen fouten en

overreacties geweest
• Overzicht 302 ouders bijna klaar Jaren erna Toeslagen ADR en Commissie Welke

verschillende categorieen zoals geen bezwaar wel bezwaar geen of wel hoger beroep

zijn er in het CAF 11 dossier te onderkennen en wat zijn de aantallen Om welke bedragen
aan stopzettingen lagere vaststellingen en terugvorderingen gaat het in totaal Kunt u

daarvan een cijfermatig overzicht verstrekken Zijn er nog lopende dossiers d w z niet

onherroepelijk vaststaande zaken uit 2012 2013 en 2014 Zo ja hoeveel De focus ligt

op de jaren 2012 2013 en 2014 maar hoe zit het met de latere jaren Is daar zicht op en

zijn daar ook overzichten van te maken

o Toeslagen 9 juli De totaallijst is per mail verstrekt aan de projectgroep Commissie

viaio 2 ^ 10 2 e I en bureau DG ter beschikking stellen Dan kunnen alle vragen over

2012 t m 2014 worden beantwoord Voor het deel latere jaren Ook hiervoor

kunnen de gegevens worden aangevuld Dit zou echter niet zonder meer een beeld

geven van de het gevolg van CAFll bij deze burgers maar weergeven hoe deze

burgers verder te maken hebben gehad met toeslagen eventuele vervolgprocessen
hoeven geen raking te hebben aan CAFll daarvoorzou handmatige toetsing

noodzakelijk zijn Graag bespreken of dit inzicht gewenst is

• jo 2 p 10 2 e en FJZ eerst kader dan antwoord Kan worden aangegeven of er binnen de

CAF 11 populatie evidente gevallen zijn waar geen recht op KOT bestaat Zo ja wat is dan

de onderbouwing daarvan Om hoeveel gevallen gaat het

• 0 2 p 10 2 6 en FJZ eerst kader dan antwoord Wat zou in individuele dossiers de uitkomst

zijn geweest als bij de initiele beoordeling minder rigide zou zijn opgetreden en de

uitspraak van RvS van 24 april 2019 als richtsnoer zou zijn genomen

722367 00119
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Al wel aan Cla vaco vragen hoe gaan we nu om met de uitspraak van de rvs Welk kader

hanteren we nu

Versoepeling terugdraaien herziening
• Toeslagen toelichting op 302 dossiers In de brieven naar de TK heeft Stas RN

aangegeven dat de individuele dossiers van de vraagouders worden klaargezet en dat het

dossier opnieuw door de Belastingdienst wordt beoordeeld als het advies van de AUT er is

wat houdt dat klaarzetten in en om hoeveel gevallen gaat het en wat zijn daarbij de te

onderscheiden categorieen
o Toeslagen 9 juli De individuele dossiers worden klaargezet in een vertrouwelijk

samenwerkingsgebied waarvoor de commissieleden geautoriseerd kunnen worden

of door deze te printen of op andere wijze vertrouwelijk te verstrekken De dossiers

bevatten samenvattende documenten per vraagouder in 1 geval ouderpaar

waarbij de mogelijkheid bestaat de integrale dossiers te printen
■ De vraag omtrent categorieen is erg open De meest logische interpretatie

is om een aantal relevante doorsneden te kiezen Gaat het hier om de

pijnpunten CAP Onderstaand een voorstel voor deze categorieen
• Stoppen lopende toeslag ipv opschorting
• Is ersprake van overschrijding redelijke termijn bij behandeling

bezwaar beroep en eventueel hoger beroep
• Was het voor de burger duidelijk welke informatie moets worden

verstrekt ook indien bij rappel werd aangegeven dat de

overgelegde stukken niet juist of niet volledig waren

• Specifiek voor CAP 11 heeft de burger een uitnodiging voor oudergesprek met directeur

Toeslagen staatssecretaris ontvangen Toeslagen en la vaco uitstraling pas na ADR Wat

zou er gebeuren als in alle CAP zaken de oorspronkelijke beslissing wordt teruggedraaid
behalve in die zaken waarin er onmiskenbaar geen recht op een KOT bestaat Wat zou de

uitstraling van een dergelijk terugdraaien op andere zaken zijn
• PJZ en la vaco Is er beleidsmatig ruimte om voor het jaar 2014 tot ambtshalve herziening

van onherroepelijk vaststaande beschikkingen over te gaan zie art 5a UR Awir met als

haakje voormelde uitspraak van RvS dan wel op andere gronden Is die ruimte er gelet

op overschrijding van de vijfjaarperiode ook 2012 en 2013 Zo nee is er dan toch nog een

mogelijkheid om die ruimte alsnog te creeren

• PJZ en la vaco Wat is in uw optiek het nieuwe element in de uitspraak van RvS van 24

april 2019 ten opzichte van de eerdere jurisprudentie Deze uitspraak komt namelijk

expliciet terug in deelopdracht 1 Pleeft deze uitspraak al consequenties in uw

uitvoeringspraktijk en zo ja welke

• PJZ en la vaco Pleeft de uitspraak van 24 april terugwerkende kracht in die zin dat de

interpretatie van de Afdeling ook voor eerdere zaken geldt indien daareen beroep op zou

zijn gedaan of is er sprake van een duidelijk omgaan van de rechtspraak daar geen

gevolg kan hebben voor eerdere zaken

• Toeslagen voIgt uit indiv dossiers op grond van overzicht nog niet te melden In hoeveel

van de CAP zaken zou niet tot stopzetting en terugvordering zijn overgegaan indien de lijn
van 24 april vanaf het begin zou hebben gegolden

• PJZ en lajvaco notitie Wat zou met de bril van nu bezien een redelijke afwikkeling zijn

van de CAP 11 zaak

• PJZ en lajvaco DJZ Ligt er een advies van de Landsadvocaat over een mogelijke

herziening van de CAPll zaak Zo ja wat is het advies

Tegemoetkoming schadevergoeding
• la vaco en PJZ Welke elementen van schade zijn er te onderkennen aangevoerd door

belanghebbenden

722367 00119
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la vaco met overzicht 302 en FJZ Welke tegemoetkomingen zijn er door de

BD Toeslagen al verleend Denk aan een vergoeding van immateriele schade wegens

termijnoverschrijding Is dat ook gebeurd in gevallen waarin dat niet verplicht was

FJZ en la vaco notitie Zijn er door BD Toeslagen of stas FIN andere mogelijkheden voor

verdergaande tegemoetkomingen overwogen Wat zijn die mogelijkheden en wat waren de

beletselen om dat te doen

FJZ en la vaco notitie Waar zou een eventuele tegemoetkoming in uw visie betrekking

op kunnen hebben Gemiste toeslagen Immateriele schadevergoeding

Vertragingsschade Is er nog andere schade geleden
FJZ en la vaco notitie Is er nagedacht over het geven van een vast bedrag forfaitaire

bedragen als tegemoetkoming Denk aan Chroom 6 aardbevingsschade Groningen en Q
koorts Zo ja welke beletselen waren er om dat te doen

Aanverwante vergelijkbare zaken
•

0 2 1 10 2 e verwijzen ADR In hoeveel CAF zaken is een vergelijkbare aanpak gevoigd
10 2 ^ verwijzen ADR Toeslagen info Laten de CAF beslissingen zich onderscheiden

van andere KOT zaken waarin besloten is tot stopzetting en terugvordering zo niet in

hoeveel KOT zaken is in dezelfde periode beslist tot stopzetting en terugvordering In

hoeveel niet KOT zaken is in dezelfde periode beslist tot stopzetting en terugvordering zijn

daarbij vergelijkbare criteria gehanteerd

jo 2 ^ 10 2 e] verwijzen ADR Indien besloten wordt tot herziening van KOT beslissingen
vanaf 2013 in hoeveel andere zaken zou dan ook tot herziening moeten worden

overgegaan

10 2 ^ 10 2 e] verwijzen ADR Bij een eventuele tegemoetkoming coulanceregeling is van

belang dat deze goed kan worden afgebakend ter voorkoming van een mogelijke

precedentwerking Zijn er karakteristieke kenmerken die spelen bij de CAF 11 zaak welke

deze onderscheiden van andere zaken Laat dit dossier zich afbakenen Ofwel hoe kan

precedentwerking worden voorkomen Of zijn er naar uw inzicht gevallen die zodanig lijken

op de CAF 11 zaken dat afbakening tot die groep onwenselijk zou zijn Hoe zou een

verstandige afbakening er in dat geval volgens u uitzien

Wij zijn ons bewust dat het onmogelijk is om in een overleg op al deze vragen in te gaan Dat

is ook niet nodig Primair is van belang dat waar informatie op schrift bestaat deze aan de

commissie verstrekt wordt In de tweede plaats gaat het er om een algemeen gevoel te krijgen
van de problematiek en de implicaties daarvan Tegen de achtergrond van de ‘druk’ vanuit de

Kamer is het vooral ook van belang om te weten wat de opties zijn in de CAF 11 zaken en

wat de iiitstraling daarvan is op andere aanverwante zaken

722367 00119



	

) (UITVOERINGSBELEID)[ 	 
	@belastingdienst.n1 

Sent: 	Wed 7/10/2019 9:48:54 AM 
Importance: 	Normal 
Subject: Fw: Via e-mail verzenden: 
MAIL_RECEIVED: Wed 7/10/2019 9:49:02 AM 

To: 
Cc:  
10.2.e 
From: 

10.2.e 
r
l 10.2.e  abelastingdienst.nlirlo.21@belastingdienst.nl] 

10.2.e 	  (UITVOERINGSBELEID)[ 10.2.e d 10.2.e 
10.2.e 

10.2.e e 
@mintin.n1]; BDG Belastingdienst  10.2.e 	bminfin.n1]; 

16-3216 NDER df llá;241 
NDER 	16-2414 

. 16-5794 KIN  
R.pdf 65-4088.pdf  

Zgii6008tniA2.pgat 

05,21> 

Laatste van de uitspraken. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 10.2 	10.2.e 

Belastingdienst / Toeslagen 
Graadt van Roggenweg 500 1 3531 AH Utrecht 
Postbus 2092 1 3500 GB Utrecht 

01121li7. .2 2 .21 
'0 2.e 	 bbelastincidienst. nl   

http://www.toeslagen.n1  

Secretaresse 102•e • i • 	1 	10.2.e 	1 
"Fle10.2.11-3.2 1.2 e.  
1141 ).2.1£0 .2 0.2 t.2 .21! j  

10.2.e 

	 Doorgestuurd door D.2 el 	10.2.e 	'Toeslagen/3LO op 10-07-2019 09 48 ---- 

Va iti2jC.2 -  2 	I/CD-VTIBLD  
AAI 10.2.e 1110.2.a 	10 2 e 	'QBelastingdienst  
Cc 113.2W 0.2 ell 	10.2.e 	@Belastingdienst 
Datum: 	7--20-1-9 14:07 
Onderwerp: Vla e-mail verzenden: 

HoiLI.: e  

Hierbij Batch 11: DIT WAS DE LAATSTE 

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden: 

16-3216 KINDER 

. 16-2413 KINDER 

16-2414 KINDER 
722634 	 00120 



16-5794 KINDER 

15-4088 

-1-A2 

met vriendelijke groet, 

10.2. 	10.2.e . 6 .2. 
Belastingen i Vaktechniek 
Belastingdienst 
Korte Voorhout 7 12511 CW I Den Haag 
Postbus 2020112500 EE 1 Den Haag 

• www.belas i. • ens • 
(Zie het bijgevoeg • bestand: 
(Zie het bijgevoegde bestand: 
(Zie het bijgevoegde bes-tand: 
(Zie het bijgevoegde bestand: 
(Zie het bijgevoegde bestand: 
(Zie het bijgevoegde bestand: 

16-3216 KINDER.pdj) 
16-2413 KINDER.pc11) 
, 16-2414 KINDER.pdj) 
16-5794 KINDER.pdj) 
15-40881,0 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, 
ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voorde 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 Ctkitoms Administration does not accept tilings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar 
formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It ma); contain information that is confidential and legally privileged. If you 
are not the intended recipient please.delete this message and notify the sender. 

722634 	 00120 



10 2 6 l@belaslingdienst nril 1Q 2 6 |@belastingdiensinl1
10 2 4 I 10 2 6 10 2 6 1^ UITVOERINGSBELEID H iQ ^e |e

UITVOERINGSBELEID li I0 2e |@minfin nl1

pTVOERINGSBELEID

To

Cc 10 2 6

From 10 2 e

Sent

Importance

Subject FW Volledige AO dossier aanvullingen stas en tijdlijn
MAIL RECEIVED Wed 7 10 2019 11 04 51 AM

Wed 7 10 2019 11 04 48 AM

Normal

Aanvullende set stas docx

Ambteliik dossier Q A s per blok docx

Blok 0 Politieke liin docx

Blok 1 Onderzoeksfase docx

Blok 2 Behandelfase docx

Blok 3 Bezwaar en beroep docx

Blok 4 Oplossing CAF 11 ouders docx
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Systematische lijst met vragen

De adviescommissie wil graag over de volgende onderwerpen infomiatie en meer in het

bijzonder over de volgende vragen

In onderstaand document zijn bij de vragen ook een eerste ronde antwoorden “antwoord”

opgenomen

De bijlagen waamaar wordt verwezen gaan bij dit document

Het systeem toeslagen
• Een beschrijving van de werking van het toeslagensysteem

• Antwoord Nader bespreken wat afbakening is van deze vraag

Het mechanisme van stopzetten en terugvorderen
• Een beschrijving van het mechanisme waar wordt dit in de wetgeving toegepast hoe vaak

wordt hier per jaar gebruik van gemaakt faantallen percentages verdelingj
o Antwoord Aantallen stopzettingen kunnen in beeld worden gebracht Wei de

volgende vragen ter bespreking
■ Over welke periode 2014 2016

■ Welke definitie hanteren aanvragen die door toeslagen van lets naar niets

zijn aangepast’ technische definitie beschikkingen welke [in concept]

hoger dan 0 zijn geweest welke formeel zijn beschikt op 0 euro door een

lasten melding met 0 lasten of een stop melding welke door toeslagen is

ingeschotenj
■ Deze definitie hanteren op deeljaren of per aanvraag door op aanvraag

niveau te kijken kan het incidenteel gebeuren dat de toeslag bij
Gastouderbureau A wel is gestopt maar bij Gastouderbureau B niet wat

dan niet wordt gezien als stopzetting Door te kijken naar deeljaren kan het

zijn dat de toeslag voor 11 van de 12 maanden in stand blijft wat toch als

stopzetting wordt gezien
• Het algemene wettelijke beoordelingskader dat relevant is bij het stopzetten en

terugvorderen van voorschotten en bij het ten nadele van de belanghebbende herzien van

eerdere vaststellingen op grond van art 21 Awir

• Is dit kader in alle gevallen gelijk is de beoordeling bij CAP zaken anders

o Antwoord Ervan uitgaande dat het hier gaat om het wettelijke beoordelingskader is

het antwoord nee dit is hetzelfde bij CAP Het komt wel voor dat bij de

behandeling specifieke aandachtspunten worden meegegeven waarnaar gekeken
moet worden of datom extra bewijsstukken wordt gevraagd een heel jaar i p v

2 facturen

• Is het beoordelingskader in de afgelopen jaren veranderd onder meer naar aanleiding van

het debat over fraude of het debat over opvangouders
o Antwoord Het beoordelingskader verwijst naar Het algemene wettelijke

beoordelingskader dat relevant is bij stopzetten en terugvorderen van voorschotten

op grond van art 21 Beantwoording door lajvaco nodig
• PJZ en lajvaco Wat is binnen het huidige wettelijke kader de mogelijke beleidsruimte om

minder rigide te zijn en coulanter op te treden Hoe wordt in de praktijk gebruik gemaakt
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van de beoordelingsvrijheid van art 16 lid 4 Awir de beleidsruimte van art 16 lid 5 Awir

en de beleidsruimte van de artt 21 3n 23 Awir Hoe beoordeelt u in dat verband de

mogelijkheden die zijn vastgelegd in art 5a sub b van de Uitvoeringsregeling Algemene
wet inkomensafhankelijke regelingen

o Antwoord Sinds de Vinkenslagaffaire in 2004 wordt de beleidsruimte voor de

bestuursorganen binnen de Belastingdienst als voIgt ingevuld Beleidsregels worden

neergelegd in een gepubliceerd beleidsbesluit Van de wet algemeen verbindend

voorschrift afwijkend beleid kan uitsluitend worden uitgevaardigd op basis van een

wettelijke hardheidsclausule of vooruitlopend op wetgeving waarbij dat beleid met

terugwerkende kracht wordt gesanctioneerd of het beleid wordt stopgezet indien

de wetswijziging ervan afwijkt Verder kan het beleid een invulling betreffen van

een discretionaire bevoegdheid wettelijke kan bepaling of van een rechtsvraag
Een rechtsvraag is daarbij gedefinieerd als een individuele vraag die 1 in het

Belastingdienstbrede toezichtproces opkomt en 2 waarop in wet jurisprudentie en

eerder vastgesteld uitvoeringsbeleid geen duidelijk en eenduidig antwoord is te

vinden en 3 waarbij het antwoord gevolgen kan hebben voorandere gevallen

precedentwerking en daarom is op te vatten als nieuw beleid Meer praktisch kan

een beleidsregel ook gebaseerd zijn op artikel 4 81 eerste lid Awb Artikel 5a sub

b van de Uitvoeringsregeling Awir geeft enerzijds als hoofdregel dat nieuwe

jurisprudentie oude gevallen niet openbreekt Anderzijds biedt het aan de

verantwoordelijke bewindspersonen de mogelijkheid bij beleidsregel van deze

hoofdregel af te wijken en dus de nieuwe jurisprudentie wel van toepassing te

verklaren op reeds vaststaande gevallen Deze beleidsruimte is vanwege de

mogelijke precedentwerking en daarmee gepaard gaande uitvoeringsconsequenties

voor het bestuursorgaan nog nooit benut Hier nog toevoegen dat er ook

anderszins in de toeslagensfeer weinig beleidsvrijheid is mede vanwege het

ontbreken van een algemene hardheidsclausule

• Als ereen dergelijke ruimte is waarom is die ruimte in het verleden niet benut

• Wordt die ruimte thans wel benut En zo ja hoe wordt daar concreet invulling aan

gegeven

• Indien thans wordt vastgesteld dat er zaken mis zijn gegaan bij de toepassing van het

mechanisme van stopzetten en terugvorderen heeft dat dan over de voile breedte

plaatsgevonden of specifiek voorde KOT indien nee waarom zijn dezelfde fouten dan niet

elders bij de toepassing gemaakt

De CAF aanpak
• Wat houdt de CAF aanpak precies in wanneer wordt daartoe overgegaan wat zijn de

gevolgen is de CAF aanpak specifiek voor de KOT of wordt deze algemeen gehanteerd
Hoe vaak wordt tot deze aanpak beslist Antwoord Zie het AO dossier

• Zijn erandere aanverwante CAF zaken waarbij soortgelijke stopzettingen

terugvorderingen en lagere vaststellingen aan de orde waren Zo ja welke en hoeveel

gevallen betreft dat Antwoord Zie het bijgaand AO dossier raakt daarnaast opdracht
ADR

• Is er in het licht van de commotie rond de CAF 11 zaken reden om ook andere CAF zaken

opnieuw te bezien Waarom niet Indien wel om hoeveel zaken gaat het Antwoord Zie het

bijgaand AO dossier raakt daarnaast opdracht ADR

CAF 11 zaken

Wat was de basis voor het besluit tot een CAF aanpak wat zou de beslissing in deze zaken

geweest zijn zonder CAF aanpak hoe wordt thans aangekeken tegen de gronden voor de

beslissing tot een CAF aanpak Antwoord Zie bijgaand AO dossier

De Stas Fin spreekt in de brief aan de Kamer dat er veel mis is gegaan en fouten zijn

gemaakt laatstelijk werd gesproken van onrechtmatigheid waar wordt dan op gedoeld
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Wat zijn met kennis achteraf onrechtmatigheden misslagen fouten en overreacties

geweest Antwoord Zie bijgaand AO dossier

• Welke verschillende categorieen zoals geen bezwaar wel bezwaar geen of wel hoger

beroep zijn er in het CAF 11 dossier te onderkennen en wat zijn de aantallen Om welke

bedragen aan stopzettingen lagere vaststellingen en terugvorderingen gaat het in totaal

Kunt u daarvan een cijfermatig overzicht venstrekken Zijn er nog lopende dossiers d w z

niet onherroepelijk vaststaande zaken uit 2012 2013 en 2014 Zo ja hoeveel De focus

ligt op de jaren 2012 2013 en 2014 maar hoe zit het met de latere jaren Is daar zicht op

en zijn daar ook overzichten van te maken

o Antwoord De totaallijst wordt bijgaand verstrekt aan commissie Dan kunnen alle

vragen over 2012 t m 2014 worden beantwoord Voor het deel latere jaren Ook

hiervoor kunnen de gegevens worden aangevuld Dit zou echter niet zonder meer

een beeld geven van de het gevolg van CAFll bij deze burgers maar weergeven

hoe deze burgers verderte maken hebben gehad mettoeslagen eventuele

vervoigprocessen hoeven geen raking te hebben aan CAFll daarvoorzou

handmatige toetsing noodzakelijk zijn Graag bespreken of dit inzicht gewenst is

• Kan worden aangegeven of er binnen de CAF 11 populatie evidente gevallen zijn waargeen

recht op KOT bestaat Zo ja wat is dan de onderbouwing daarvan Om hoeveel gevallen

gaat het

• Wat zou in individuele dossiers de uitkomst zijn geweest als bij de initiele beoordeling
minder rigide zou zijn opgetreden en de uitspraak van RvS van 24 april 2019 als richtsnoer

zou zijn genomen

Versoepeling terugdraaien herziening
• In de brieven naar de TK heeft Stas RN aangegeven dat de individuele dossiers van de

vraagouders worden klaargezet en dat het dossier opnieuw door de Belastingdienst wordt

beoordeeld als het advies van de AUT er is wat houdt dat klaarzetten in en om hoeveel

gevallen gaat het en wat zijn daarbij de te onderscheiden categorieen

o Amtwoord De individuele dossiers worden klaargezet in een vertrouwelijk

samenwerkingsgebied waarvoor de commissieleden geautoriseerd kunnen worden

of door deze te printen of op andere wijze vertrouwelijk te verstrekken De dossiers

bevatten samenvattende documenten per vraagouder in 1 geval ouderpaar

waarbij de mogelijkheid bestaat de integrale dossiers te printen
■ De vraag omtrent categorieen is erg open De meest logische interpretatie

is om een aantal relevante’doorsneden’ te kiezen Gaat het hierom de

pijnpunten CAF Onderstaand een voorstel voor deze categorieen
• Stoppen lopende toeslag ipv opschorting
• Is ersprake van overschrijding redelijke termijn bij behandeling

bezwaar beroep en eventueel hoger beroep
• Was het voor de burger duidelijk welke informatie moets worden

verstrekt ook indien bij rappel werd aangegeven dat de

overgelegde stukken niet juist of niet volledig waren

• Specifiek voor CAF 11 heeft de burger een uitnodiging voor oudergesprek met directeur

Toeslagen staatssecretaris ontvangen Wat zou er gebeuren als in alle CAF zaken de

oorspronkelijke beslissing wordt teruggedraaid behalve in die zaken waarin er

onmiskenbaar geen recht op een KOT bestaat Wat zou de uitstraling van een dergelijk

terugdraaien op andere zaken zijn

• Is er beleidsmatig ruimte om voor het jaar 2014 tot ambtshalve herziening van

onherroepelijk vaststaande beschikkingen over te gaan zie art 5a URAwir metals

haakje voormelde uitspraak van RvS dan wel op andere gronden
Antwoord Nee Deze ruimte is wel te creeren doorde verantwoordelijke bewindspersonen

op basis van artikel 5a sub b Uitvoeringsregeling Awir Is die ruimte er gelet op

overschrijding van de vijfjaarperiode ook 2012 en 2013 Zo nee is erdan toch nog een

mogelijkheid om die ruimte alsnog te creeren
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Antwoord Nee Deze ruimte is wel te creeren doorde verantwoordelijke bewindspersonen

op basis van artikel 5a sub b Uitvoeringsregeling Awfir

• Wat is in uw optiek het nieuvwe elennent in de uitspraak van RvS van 24 april 2019 ten

opzichte van de eerdere jurisprudentie Deze uitspraak komt namelijk expliciet terug in

deelopdracht 1 Heeftdeze uitspraak al consequenties in uwf uitvoeringspraktijk en zo ja

welke

Antwfoord De Raad van State introduceert toee nieuwfe rechtsregels Namelijk ten eerste

dat een verschil tussen de totale kosten en de betaalde kosten dusdanig klein kan zijn dat

het niet in de \weg staat aan het recht op kinderopvangtoeslag DaarbiJ is nog van belang
de omvang van en de regelmaat waarmee de betalingen maandelijks plaatsvonden en het

feit dat maandelijks naar aanleiding van de factuur werd betaald Op de tweede plaats dat

onder omstandigheden evenmin in de weg staat aan het recht op kinderopvangtoeslag het

niet veiledig betalen van de kosten van kinderopvang ten gevolge van het stopzetten van

de voonschotten De Belastingdienst past de nieuwe jurisprudentie zoals gebruikelijk toe

vanaf datum uitspraak 24 april 2019 op alle niet nog niet onherroepelijk vaststaande

beschikkingen en toekomstige gevallen
• Heeft de uitspraak van 24 april terugwerkende kracht in die zin dat de interpretatie van de

Afdeling ook voor eerdere zaken geldt indien daar een beroep op zou zijn gedaan of is er

sprake van een duidelijk omgaan van de rechtspraak daar geen gevolg kan hebben voor

eerdere zaken

Antwoord Op deze uitspraak is artikel 5a sub b van de Uitvoeringsregeling Awir van

toepassing dus geen terugwerkende kracht

• melden In hoeveel van de CAF zaken zou niet tot stopzetting en terugvordering zijn

overgegaan indien de lijn van 24 april vanaf het begin zou hebben gegolden
• Wat zou met de bril van nu bezien een redelijke afwikkeling zijn van de CAF 11 zaak

Antwoord Zie de bijgevoegde notitie aan de stas dd 6 juni 2019

• FJZ en la vaco DJZ Ligt er een advies van de Landsadvocaat over een mogelijke

herziening van de CAFll zaak Zo ja wat is het advies

o Antwoord Zie het bijgevoegde advies van de Landsadvocaat d d 7 juni 2019

Tegemoetkoming schadevergoeding
• Welke elementen van schade zijn er te onderkennen aangevoerd door belanghebbenden
• Welke tegemoetkomingen zijn er door de BD Toeslagen al verleend Denk aan een

vergoeding van immateriele schade wegens termijnoverschrijdingi Is dat ook gebeurd in

gevallen waarin dat niet verplicht was

• Zijn er door BD Toeslagen of stas RN andere mogelijkheden voor verdergaande

tegemoetkomingen overwogen Wat zijn die mogelijkheden en wat waren de beletselen om

dat te doen

o Antwoord Zie de bijgevoegde notitie aan de stas dd 6 juni 2019

• Waarzou een eventuele tegemoetkoming in uw visie betrekking op kunnen hebben

Gemiste toeslagen Immateriele schadevergoeding Vertragingsschade Is er nog andere

schade geleden
o Antwoord Zie de bijgevoegde notitie aan de stas dd 6 juni 2019

• Is er nagedacht over het geven van een vast bedrag forfaitaire bedragen als

tegemoetkoming Denk aan Chroom 6 aardbevingsschade Groningen en Q koorts Zo ja
welke beletselen waren er om dat te doen

o Antwoord Zie de bijgevoegde notitie aan de stas dd 6 juni 2019

Aanverwante vergelijkbare zaken
• In hoeveel CAF zaken is een vergelijkbare aanpak gevoigd
• Laten de CAF beslissingen zich onderscheiden van andere KOT zaken waarin besloten is tot

stopzetting en terugvordering zo niet in hoeveel KOT zaken is in dezelfde periode beslist
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tot stopzetting en terugvordering In hoeveel niet KOT zaken is in dezelfde periode beslist

tot stopzetting en terugvordering zijn daarbij vergelijkbare criteria gehanteerd
• Indien besloten wordt tot herziening van KOT beslissingen vanaf 2013 in hoeveel andere

zaken zou dan ook tot herziening moeten worden overgegaan

• ADR Bij een eventuele tegemoetkoming coulanceregeling is van belang dat deze goed kan

worden afgebakend ter voorkoming van een mogelijke precedentwerking Zijn er

karakteristieke kenmerken die spelen bij de CAP 11 zaak welke deze onderscheiden van

andere zaken Laat dit dossier zich afbakenen Ofwel hoe kan precedentwerking worden

voorkotnen Of zijn er naar uw inzicht gevallen die zodanig lijken op de CAP 11 zaken dat

afbakening tot die groep onwenselijk zou zijn Hoe zou een verstandige afbakening er in

dat geval volgens u uitzien

Wij zijn ons bewust dat het onmogelijk is om in een overleg op al deze vragen in te gaan Dat

is ook niet nodig Primair is van belang dat waar informatie op schrift bestaat deze aan de

commissie verstrekt wordt In de tweede plaats gaat het er om een algemeen gevoel te krijgen
van de problematiek en de implicaties daarvan Tegen de achtergrond van de ‘dnik’ vanuit de

Kamer is het vooral ook van belang om te weten wat de opties zijn in de CAP 11 zaken en

wat de uitstraling daarvan is op andere aanverwante zaken
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Highlight toezeggingenDatum Soort

3 juli 2019 Kamerbrief Reactie op brieven van gedupeerde ouder s kinderopvangtoeslag

• In algennene zin een reactie op brieven en e mails van burgers die gedupeerd zijn door het

stopzetten van hun kinderopvangtoeslag in de zogenoemde CAF 11 zaak

3 juli 2019 Antwoorden Vragen Omtzigt over de CAF 11 zaak

vragen Omtzigt
• Nadere detail vragen over proces CAF 11

inaezonden 1 juli

2019

3 juli 2019 Antwoorden Vragen Leijten over de CAF 11 zaak

• Nadere detail vragen over proces CAF 11
vragen Leijten

inaezonden 1 juli

2019

2 juli 2019 Voortgangsrapportage BelastingdienstVGR

« Cultuur als nieuwe pijier
2 juli 2019 Kamerbrief Kamerbrief Vertrouwelijke inzage in stukken EDP onderzoek van de Q schijf FIOD CAF

Verstrekken 5 Resultaten aanvullende zoekacties Q schijf FIOD CAF

Vijf documenten ter vertrouwelijke inzage Inhoud wordt in de brief geparafraseerd

Meer aandacht voor cultuur hangt samen met passage VGR

vertrouweliike

documenten

inzake CAF 11

Verstrekt

aandachtspunten ten behoeve van een briefing uitoktober 2013

terugkoppeling van de bezoeken aan de gastouders van november 2013

een document uit juli 2014 over de werkwijze van het gastouderbureau in kwestie

een overdrachtsdocument uit September 2015 tussen behandelaars van de bezwaarschriften bij

Belastingdienst Toeslagen
een logboek van hetCAF team over de periode 2013 toten met 2016 met aantekeningen over

drie fasen in de CAF 11 zaak

1

2

3

4

5

Kamerbrief Aanbiedingsbrief feitelijke vragen over Kamerbrief 11 juni 2019

• Verstrekt e mail GGD signaal 2013 n a v onderzoek ter voorbereiding op adviescommissie

28juni 2019
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Toezeaaing dwang invordering voor alle toeslag en of belastingschulden geen

invorderingsrente
« Toezeaaing cultuurscan ADR op korte termijn toesturen Integriteit open cultuur

Antwoorden Feitelijke vragen over Kamerbrief Richting een opiossing voor ouders in de CAF ll zaak 11 juni 201928 juni 2019

vragen comnnissie
• Klokkenluider de lijn is belang open cultuur maar we gaan niet in op individuele casussen

• Infornneren Kanner informatiebeheer onvoldoende op orde

• EDP onderzoek uitleg wat wanneer is aangetroffen en al dan niet gedeeld nnet LA

« Signalen GGD GGD rapporten e mails 2011 en e mail 2013 omtrent GOB

Financien

finaezonden 14

luni 2019

Kamerbrief Kamerbrief toezegging Algemeen Overleg Belastingdienst 19 juni 2019 over EDP onderzoek21juni 2019

• Context Omtzigt Leijten vragen naar opdrachtverstrekking reikwijdte en diepte EDP onderzoek

• EDP auditors is geen strobreed in de weg gelegd
• Toezeaaing feitelijke vragen van commissie Financien 14 juni uiterlijk op 26 juni beantwoorden

19juni 2019 Debat AO AO Belastingdienst

• Toezegging brief over opdrachtverstrekking reikwijdte en diepte EDP onderzoek

Kamerbrief Algemene reactie op brieven van belastingplichtigen die niet tevreden zijn over de dienstverlening14juni 2019

• Toezeaaing klachten afhandelen binnen wettelijke termijn volgens klachtenprocedure

Verstrekken 4 Verzoek Omtzigt Leijten om vertrekken documenten CAF 11 n a v Kamerbrief 11 juni 201913juni 2019

documenten
Verstrekt

inzake CAF 11
1 Twee e mails GGD uit 2011

2 GGD rapport 2012 de twee GGD rapporten 2013 over het GOB

3 De opdracht per e mail aan de EDP auditors en de twee bevindingenverslagen van dit

onderzoek

4 De reactie op de brief van de Nationale ombudsman van 24 mei 2019 over het rapport Geen

powerplay maar fair play
Kamerbrief Kamerbrief Richting een opiossing voor ouders in de CAF 11 zaak11juni 2019

• Context grote focus op fraudebestrijding rigide wetgeving en te weinig oog menselijke maat

Ook aandacht voor nationaliteit in de systemen Hierin is ook het volledige proces rondom CAF 11

omschreven

Toezeaainaen
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In afwachting van adviezen adviescommissie is dwang invordering met onmiddellijke

ingang opgeschort
• Mogelijkheden onderzoeken voor aanpassing rigide wetgeving met SZW

• Belastingdienst werkt mee aan onderzoek NO random etnisch profileren

Op een later moment terugkomen op deel motie Omtzigt over praktische rechtsbescherming van

de burger in belasting dan wel toeslagzaken
• In het najaar van 2019 terug te komen op de motie Leijten die verzoekt bij beroepszaken altijd de

menselijke maatte hanteren n a v Maatwerk dienstverlening ABD Topconsult
Antwoorden Feitelijke vragen over Kamerbrief 29 maart 2019 over toezeggingen in debat van 21 maart 201911juni 2019

vragen commissie

ontvangen 12

juni 2019

CAF 11 berust op een niet openbaar signaal van de GGD aan de Belastingdienst inzake

administratie bij aantal betrokken gastouders
LA is nietaanwezig bij oudergesprekken

Gevraagd naar klokkenluiders waar kunnen zij zich melden Niet ingegaan wordt op individuele

zaken van medewerkers die op non actief zijn gezet

302 ouders betrokken bij CAF 11 zaak 235 is KOT abrupt stopgezet Nieuwe aanvragen van deze

ouders werden handmatig beoordeeld Voor ouders onbekend dat zij op lijst stonden

Op lijst staan hindert rechten burger niet Ook wijzigingen kunnen worden doorgegeven

Ingegaan op aantallen zaken tegen ouders die nog lopen en waarin al uitspraak gedaan is rechter

en RvS

Financien

inaezonden 15

met 2019

Antwoorden Kamervragen Omtzigt over de uitspraak van de RvS van 24 april 201911juni2019

vragen Omtzigt

ontvangen 12

juni 2019

• Ingegaan op zaken waarin RvS uitspraak heeft gedaan
• Opnieuw ingegaan op opvolgingen rapport NO geen Powerplay maar fair play
• Opnieuw aangegeven dat onderzoek CAF 11 is gebaseerd op GGD signalen over administratie en

bezoeken aan gastouders

inaezonden 30

april 2019

Antwoorden Spoedkamervragen over het gesprek met u en de CAF 11 ouders later die dag11juni 2019

spoedvragen
ontvangen 12

juni 2019

• Toezegging ouders morgen iemand meenemen naar het gesprek
• Toezegging de strekking van de gesprekken met de ouders te delen met de Kamer

Omtzigt Leiiten

Snels inaezonden
• Uitleg over individuele gesprekken ouders gegeven desgevraagd door ouders vinden er

individuele gesprekken met ouders plaats
11 iuni 2019

29 mei 2019 Kamerbrief Kamerbrief Instelling adviescommissie uitvoering toeslagen

• Onderzoeksopdracht
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Beleids en beoordelingsruimte Toeslagen inzake verdere afhandeling CAF 11 zaken

2 Oordeel algemene zin over handelen Toeslagen in andere zaken nnet vernnoeden van

georganiseerde fraude

3 Gesteldheid van de praktische rechtsbescherming van toeslaggerechtigden
• Toezeqqinq zo snel rrogelijk rekening houdend met zomerreces een deeladvies op deelvraag 1

Eindrapport voor het einde van 2019

21 mei 2019 Mondelinqe vraaq Mondelinge vraag Leijten over het bericht Onderzoek naar etnisch profileren door Belastingdienst

• Beantwoordt door de minister van Financien

• Afstand genomen van etnisch profileren
• Vooraankondiging instelling adviescommissie

24 april 2019 Wob verzoek fl6 Beslissing op bezwaar tegen Wob besluit 12 juni 2018 CAF

documenten^
Verstrekt

1 07 12 2012 3 CAF 11 beschrijving
2 03 12 2013 Rapportage over CAF 11 GOB

3 03 04 2014 Overdrachtsdocument Casus | | CAF 11 GOB

4 10 04 2014 Draaiboek Casus I 10 2 9 I CAF 11 GOB

5 21 05 2014 Interne notitie met bevindingen
6 21 05 2014 Werkaantekeningen ten grondslag aan bevindingenrapport
7 01 06 2014 Analyse Casus i0 2 g | CAF 11 GOB

8 xx 02 2016 Evaluatie rapport CAF 11 GOB

9 xx 04 2016 Casus I lO Z g I CAF 11 GOB Bezwaar

10 04 05 2016 Rapport Vpb bij het GOB

11 16 06 2016 Gesprek B T met advocaten en eigenaar GOB

12 24 06 2016 Concept leidraad afhandeling bezwaren Caf 11 GOB

13 04 07 2016 Brief van TL CAF 11 GOB aan gemachtigde GOB

14 22 12 2016 Brief directeur B l aan advocaat GOB inzake klachten

15 22 12 2016 Brief directeur 8 T aan gemachtigde van drie vraagouders
16 geen datum Opdrachtformulier acties voor productieregister

Kamerbrief Kamerbrief toezegging tijden het plenaire debat 21 maart 2019 over het onterecht terugvorderen
van kinderopvangtoeslag

29 maart 2019

• Kosten van de Landsadvocaat t m februari 2019 € 282 000

• Antwoord op de vraag van lid Van Weyenberg of staand beleid is dat KOT automatisch tot 5 jaar

wordt teruggevorderd Als KOT is toegekend dan zijn er op grond van de Algemene wet
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iiikomensafhaiikelijkeregdmgen Awir bepalingen om deze te herzien daarbij kan maximaal vijf jaar

terug warden gegaan

Antwoorden Vragen van Omtzigt hetCAF 11 project en andere CAF projecten ingezonden 18 maart 201922 maart 2019

vragen Omtzigt

• Beoordeling te lang geduurd onduidelijk hoe nieuwe aanvraag kon worden ingediend
• Aantal CAF zaken onduidelijk geen uniforme werkwijze geen uniform overzicht

• Immateriele schadevergoeding overschrijding termijn onbekend hoeveel ouders in alle

projecten ianger dan haif jaar hebben moeten wachten op uitspraak bezwaar

• Let op staatfout in document Antwoord van Minister Wiebes maar is van staatssecretaris Snel

{ingezonden 18

maart 2019

Debat Pienair Pienair debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoesiagen21 maart 2019

Toezeggingen

Kosten iandsadvocaat volgende week Kamer informeren

Gesprekken ouders en weergave daarvan aan de Kamer aanbieden

Gesprek met Kinderombudsman op 24 aprii 2019 en ook de NO uit te nodigen voor een gesprek

Toesiagen en Auditdienst Rijk laten kijken naar andere CAF zaken en Kamer daarover informeren

Aansluiten bij traject Maatwerk in dienstverlening

Motie Omtzigt verzoekt de regering binnen twee maanden een voorstei aan de Kamer te doen

toekomen voor een extern onderzoek naar mogeiijkheden tot verbetering van de praktische

rechtsbescherming van de burger in belasting dan wel toeslagzaken Unaniem aanaenomen

Antwoorden Vragen van Omtzigt over de KOT het CAF 11 project en de brieven van KO21 maart 2019

vragen Omtzigt

• Communicatie metde KO Geen strijdigheid met Verdrag van het Kind

• Beoordeling dossiers heeft te lang geduurd zoals brief 11 okt kan niet worden aangegeven

{ingezonden 25

februari 2019

Kamerbrief Kamerbrief CAF zaken bij toesiagen21 maart 2019

• Werkwijze in 2016 aangepast KOT niet meer stopgezet gedurende onderzoek

• Noodzaak tot cultuuromsiag Deze kost meer tijd dan gedacht
• Geen toezichtvertrouwelijke informatie over andere CAF zaken naar Kamer Geen externe

signalen over deze zaken

Wob verzoek Wob verzoek kosten CAF 1122 januari 2019

« Maak geen kosten openbaar over nog lopende procedures inzicht werkzaamheden

Caf highlights en acties communicatie Kamer en pens Pagina 5 van 10

722292 00140



20 november

2018

Kamerbrief Kamerbrief voortgang maatregelen CAF 11 project

• EDP auditers 36 miljoen bestanden in alle samenwerkingsgebieden Toeslagen doorzocht 6

relevant Deze stukken zijn ter vertrouwelijk inzage gedeeld met de Kamer

« Opnieuw benoemd pro actief immateriele schaevergoeding betreft circa 50 ouders

20 november

2018

Verstrekken 6

vertrouwelijke
documenten

inzake CAF 11

Vertrouw elijke inzage zes documenten die in het EDP onderzoek naar boven kwamen

Verstrekt

03 12 2013 Rapportage over het CAF 11 project
04 05 2016 Rapport van een bij het GOB door Belastingdienstkantoor MKB Eindhoven ingesteld
boekenonderzoek

16 06 2016 Aantekeningen van een gesprek tussen de teamleider en de coordinator van CAF 11

en de advocaten en de eigenaar van het GOB

04 07 2016 Document van de teamleider van CAF 11 aan de advocaat van het GOB

22 12 2016 Brief van directeur Toeslagen aan de advocaat van het GOB in rectie op door hem

ingediende klachten

22 12 2016 Brief van directeur Toeslagen aan de advocaat van drie betrokken vraagouders

11 oktober

2018

ontvangen 12

oktober

Antwoorden Vragen Omtzigt over het bericht Fiscus blijft informatie achterhouden in rechtszaken om

kinderopvangtoeslagvragen Omtzigt

inaezonden 19
• Alle stukken verstrekt tel notities N a v fiscus blijft informatie achterhouden in rechtzaken

KOT
September 2019

• Vraag of u bereid bent nader onderzoek te laten doen en openbare lessen eruit te trekken is niet

beantwoord Verwezen wordt naar onderzoek Ombudsman geen Powerplay maar fair play
11 oktober

2018

Kamerbrief Kamerbrief reactie op het vraag van het lid Omtzigt tijdens RvW 19 September 2018 over hoe de

CAF 11 problematiek opgelost kan worden

• Aankondiging vier maatregelen
• Ruimhartig en proc actief omgaan met verstrekken en verzoek stukken

« Immateriele schadevergoeding pro actief toekennen vanwege schending redelijke termijn

11 oktober

2018

Verstrekken 2

vertrouwelijke
documenten

inzake CAF 11

Verstrekken 2 vertrouwelijke documenten inzake CAF 11

Verstrekt

1 Opdrachtformulier acties voor productieregister
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Verslag bezoek 21 mei 2014 aan GOB

11 September
2018

Kamerbrief Kamerbrief Kinderopvangtoeslag casus geen powerplay maar fair play 2014

• Staand beleid van het kabinet interne documenten als zodanig geen onderwerp van politiek
debat

• Was beter geweest om bestaan zelfevaluatie te noemen twee documenten per abuis niet gedeeld
• Betreur onwenselijk verloop van het proces voor alle ouders in deze casus

• Context Politiek maatschappelijk gericht op voorkomen van misbruik en Fraude

4 September
2018

Verstrekken 2

vertrouwelijke
documenten

inzake CAF 11

Verstrekken 2 vertrouwelijke documenten inzake CAF 11

Verstrekt

1 24 06 2016 Concept leidraad afhandeling bezwaren

2 Evaluatierapport Casus CAF zaak bezwaar

Antwoorden Vragen van Omtzigt over het stopzetten van KOT en het inzagerecht in gegevens en telefoonnotities

bij de BelastingTelefoon

30 augustus

2018

ontvangen 5

September

vragen Omtzigt

fingezonden 6

Mogelijkheid verzoek aanvullende schadevergoeding De drie ingediende verzoeken zijn

afgewezen omdatdie ouders niet hebben aangetoond dat sprake is van geleden schade als

gevolg van de stopzetting van de kinderopvangtoeslag

Tegen een afwijzing is bezwaar aangetekend

Evaluatierapport CAF 11 vertrouwelijke inzage aan Kamer aangeboden inci telefoonnotities

indien voldeed aan eisen om te delen

Ik ben niet bekend met een werkinstructie om bij welke vraag dan ook geen nieuwe KOT toe te

kennen

Nietaltijd expliciet gemaakt welke documenten opgestuurd moesten worden

Conform instructie Hoge Raad worden alle stukken ook telefoonnotities die aan de inspecteur ter

raadpleging ter beschikking aan de bestuursrechter overlegd

Burger heeft alleen rechtop inzage telefoonnotities wanneer daarin persoonsgegevens van hem

staan Via AVG kunnen zij om inzage vragen

augustus 2019

Reactie op brief Kinderombudsman over het stopzetten van de KOT aan ouders in 201430 augustus

2018

reactie KO

fverzonden op 31

iuli 2018
• Niet toekennen KOT geen strijd met IVRK Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het

Kind

• Achteraf onvoldoende oog burgerperspectief en nietjuiste handelswijze ingegeven door
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context

• Betreur de onterecht geraakte Spijt langzame bezwaarafhandeling
« Nu wordt KOT alleen stopgezet nadat is vastgesteld dat er geen recht op is

Verstrekken 6

vertrouwelijke
documenten

inzake CAF 11

Verstrekken 6 vertrouwelijke docunnenten inzake CAF 1130 augustus

2018
Verstrekt

1 07 10 2012 [had 07 10 2013 moeten zijn] Casusbeschrijving CAF I I0 2 g

2 10 04 2014 Draaiboek Casus I iP 2 g |
3 03 04 2014 Overdrachtsdocument Casus | lO ^ g

4 01 06 2014 Analyse IP adressen

5 21 05 2014 Interne notitie met bevindingen
6 Ongedateerd Evaluatie rapport CAF 111 lo z g

Antwoorden Vragen van Omtzigtover nietdelen interne stukken telefoonnoties van de belastingtelefoon met de

rechter

15 mei 2018

ontvangen 16

mei 2018

vragen Omtziat

inaezonden 30
• Uitzending Nieuwsuur Zaak waarin telefoonnotities voorkomen nog onder de rechter thans

niet gepast op in te gaan

maart 2018

Antwoorden Vragen van Leijten over het bericht dat de Belastingdienst stukken geheimhield tijdens een rechtszaak15 mei 2018

ontvangen 16

mei 2018

vragen Leiiten
• Op de zaak betrekking hebbende stukken zijn verstrekt Telefoonnotities zie Omtzigt worden

niet allemaal verstrekt Alleen indien van toepassing op zaak CAF 11

• Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit 2014 noodzakelijke antwoord groeiende zorg

fraudebestrijding

inaezonden 29

maart 2018

reactie schrifteliik Antwoorden op vragen van de Nationale ombudsman over rapport Geen powerplay maar fair play15 mei 2018

overleg NO
• Opnieuw gemeld excuses naar betrokken ouders die bezwaar hebben gemaakt l

handelswijze Toeslagen sinds juli 2016 aangepast
• Betreur overlast

• Alleen materiele schade In beginsel geldtdat schadevergoeding die verschuldigd Is wegens

de vertraging de voldoening van een geldsom bestaat uitde wettelijke rente

Geen powerplay maar fair play14 mei 2018 reactie NO

• Excuses Betreur overlast die veroorzaakt is door de wijze van stopzetten van de betrokkenen

de informatievoorziening die daarop voigde en te trage afhandeling van bezwaren

• Excuses aangeboden aan de houder van het betrokken gastouderbureau en aan de advocaat

« Ouders die in bezwaar beroep zijn gegaan tegen de stopzetting van de kinderopvangtoeslag
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hebben of krijgen excuses aangeboden ongeacht de uitkomst van hun bezwaar beroep
« Ouders die niet in bezwaar zijn gegaan wordt geen excuses aangeboden

16 februari

2018

Reactie op uw vragen naar aanleiding van het rapport Geen powerplay maar fair playreactie NO

• Brief van 7 november 2017 erkend dat er fouten zijn gemaakt in deze casus Verder zijn

op 17 juni 2016 en 22 december 2016 al excuses aangeboden naar aanleiding van

ingediende klachten Dat is gebeurd in de brieven naar de ouders

• Schadevergoeding pergeval beoordeeld

7 november

2017

Reactie onderzoek Uw rapport Geen powerplay maar fair play
NO

Balans te veel doorgeslagen naar het tegengaan van misbruik onvoldoende oog

burgerperspectief
Aan vraagouders van wie een lopende voorschotbeschikking in 2014 is stopgezet en die

daarvan overlast hebben ondervonden is of wordt excuses aangeboden waarbij het bezwaar

respectievelijk het beroep is gehonoreerd
Betrokken vraagouders staat het natuurlijk vrij een schriftelijk verzoektot

schadevergoeding in te dienen

Alle lopende beroepszaken zijn nogmaals beoordeeld en getoetst aan de uitspraak van de Raad

van State

26 oktober 2017 aantreden Kabinet Rutte III

14 September
2017

ontvangen 15

September
2017

Antwoorden Vragen Omtzigt overde opschorting en stopzetting van KOT aan een groep ouders in 2014

vragen Omtziat
• Uitspraak RvS BD in ongelijk gesteld alsnog uitbetalen aan ouders wiens KOT in sept 2014 was

inaezonden 10

stopgezet
• Vanaf medio 2016 werkwijze is aangepast alleen stoppen toeslagen na opvraag

bewijsstukken en vaststelling geen recht

• Werkwijze 2013 2014 paste in politieke en maatschappelijke context van destijds

iuli 2017

Rapport Geen powerplay maar fair play Onevenredig harde aanpakvan 232 gezinnen met

kinderopvangtoeslag

9 augustus

2017

Rapport NO

21 december

2016

Wob verzoek Wob verzoek

• CAP komt regelmatig bij elkaar onderhanden zaken worden besproken met andere

dienstonderdelen van de Belastingdienst De verslaglegging kreeg destijds onvoldoende aandacht
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3 documenten verstrekt 2x vaktechnische standpunten omtrent bestuurlijke boete andere niet

openbaar ivm fiscale geheimhoudingsplicht

16 december

2016

Kamerbrief Eindrapportage Voortgang Rijksbrede aanpak frauds ministeriele commissie frauds

Laatsts afsiuitsnds rapportags ministsrisls commissis frauds
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Toelichting bij CAF 11 Totaallijst

Toeslagen 9 juli 2019

enpio^O a eAuteurs |~| 1Q 2 e ^ e

Opbouw totaallijst 302 ouders CAF 11

Toeslagen heeft een totaallijst van alle bij CAF 11 betrokken burgers opgesteld om een zo volledig
mogelijk beeld te geven In dit Excel bestand zijn de processtappen voor iedere betrokken burger
gedocumenteerd Het betreft een feitelijke documentatie zonder nieuwe oordeelsvomning
Gegevens zijn gedeeltelijk handmatig verzameld en gedeeltelijk vanuit data analyse tot stand

gekomen Gegevens die zijn verzamend door data analyse zijn naderhand steekproefsgewijs op

output gecontroleerd verzonden brieven en beschikkingen door business anaiisten Toesiagen

koppeling Gastouderbureaus en Gastouders door het 1ST team van Toeslagen Opzet Grove schuld

voor betalingsregelingen door het Landelijk Incassocentrum schadevergoedingen door Vaktechniek

Toeslagen Inconsistenties tussen data analyse en handmatige beoordelingen zijn nogmaals door

een senior medewerker van Toeslagen beoordeeld en in het totaalbestand verwerkt

De gegevens zijn verzameid per aanvrager per toesiagjaar Er kunnen meerdere zaken per

toeslagjaar per aanvrager piaatsvinden bijvoorbeeid meerdere bezwaren of klachten Het is

daardoor niet altijd mogeiijk om eerder gerapporteerde cijfers voiiedig aan te siuiten op de nu

opgeleverde totaailijst

10 2 g

In de totaallijst zijn de volgende gegevens opgenomen In het Excei bestand is op het 2e tabbiad

per koiom aangegeven \Afat de bron is van het gegeven en wat het gegeven inhoudt

• CAF nummer en CAF naam

• Startjaar behandeling burgers
• Naam en LRK ID gastouderbureau
• Identificatie van de burger op jaar en voignummer
• BSN naam en nationaiiteit burger
• Naam en LRK ID gastouder
• Toeslagjaar [kinderopvangtoeslag
• Oorspronkelijke beschikking beschikking na stopzetting huidige beschikking en verschil

• Vermindering bedrag en terugvordering bedrag en datum

• Openstaande invorderingen verrekeningen en toeiichting
• Betalingsregeiing en OGS opzet grove schuld

• Schadevergoeding bedrag
• Baliebrief verstuurd en datum

• Vraagbrief verstuurd en datum

• Rappel verstuurd datum en toeiichting
• Stopzetting KOT datum reden en toeiichting
• Bezvwaar beslissing reden doorlooptijd en toeiichting
• Herzieningsverzoek beslissing
• Beroep beslissing toeiichting en zaaknummer

• Hoger beroep beslissing toeiichting en zaaknummer

• Klacht beslissing reden en toeiichting
• Oudergesprek individueel en oudergesprek staatssecretaris

• Behorend tot populatie 235

• Overleden

• Start en eind plaatsing op toezichtlijst
• Start en eind aangepaste behandeling AB event
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Proces totstandkoming
Om de gegevensverzameling tijdig compleet te krijgen is een ruime inzetvan behandelcapaciteit
vanuit Toeslagen noodzakelijk geweest Deels door het grote aantal medewerkers is tussentijds
gebleken dat er interpretatieverschillen ontstaan Om de impact van deze interpretatieverschillen
te minimaliseren heeft een senior medewerker gekeken naar inconsistenties tussen handmatige
gegevensverzameling en query matig verkregen informatie en is de inhoudelijke invulling gescand
Hieruit blijkt dat de handmatige gegevensverzameling grotendeels consistent en betrouwbaar is

betrouwbaarheid kan echter niet 100 gegarandeerd \worden doordat interpretatie aanwezig blijft
pas na de integrale beoordeling op basis van de achterliggende papieren dossiers kunnen de cijfers
op basis van die beoordeling worden vastgesteld

Vaorbeeld incansistente definitie een taeslag die gereduceerd is van 90 euro [jaarbedrag] naar 0

is een stop net als een taeslag die gereduceerd is van 30 000 euro naar 0 terwiji dit qua impact
niet vergelijkbaar is Tevens kan een stop geinitieerd zijn vanuit andere processen [bijvoorbeeld
door het niet volledig zijn van de aanvraag na het wisselen van toeslagpartner] de ene

behandelaar heeft deze wel als stop gezien de andere niet Ook is het mogelijk dat een

behandelaar een stop en daama een start heeft uitgevaerd am technische issues op te lossen

Deze gevailen werden door data anaiyse initieel ais stop gezien maar zijn tijdens het bekijken van

inconsistendes gecorrigeerd

De handmatige vergaarde gegevens over stopzettingen zijn doorde 1ST teams opgesteld De 1ST

teams hebben zich voornamelijk berustop de originele bevindingen documenten Of deze

documenten ook exact de feiten weergeven zoals deze door de burger zijn ervaren en in het

systeem zijn vastgelegd is niet met zekerheid te zeggen Ook dit kan pas na inhoudelijke
herbeoordeling van alle papieren dossiers \worden vastgesteld
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Ministerie van Financien

Directte Jurtdische Zafcen

TERSTOND

TERONDERTEKENING
Intiehtinngn

Aan
10 2 e

de staatssecretaris
1 10 2 e pminnn ni

www minfin nf

0 Datum

12 juli 2019

Notitienummer

2019 0000116705

notitie Ondertekening instellingsbesluit commtssie Donner Autwur

10 2 e

van

de direaeur Jurldlsche zaken

Aanieiding

Vandaag is in de ministerraad het instellingsbesluit voor de adviescommissie

uitvoering toeslagen ook commissie Donner} aan de orde geweest De enige

stap die nog rest voor de Insteliing van de commissie Donner is het

ondertekenen van het instellingsbesluit

Kopie aan

Bijiagen
1

Verzoek

Wilt u het instellingsbesluit en de toelichting daarbij ondertekenen

Toelichting

Op 29 mei jl is In de ministerraad gesproken over de brief waarmee de

Tweede Kamer is geinformeerd over de taakopdracht van de commissie

Donner

Een concept van het instellingsbesluit is nadien ook voorgelegd aan de

voorzitter en de leden van de commissie De opmerkingen die zij hadden

zijn naar hun tevredenheid verwerkt

Op 12 juli 2019 is het instellingsbesluit zelf aan de orde Bij het opstellen
van deze notitie is het uitgangspunt geweest dat er geen opmerkingen
meer zouden zijn en dat het voorgelegde concept gefinaliseerd kon

worden voor ondertekening
Na ondertekening zal DJZ zorgen voor publicatie in de Staatscourant Het

instellingsbesluit werkt terug tot en met 1 juli 2019

f

Pagina 1 van 1
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I 10 2 6 l@belaslingdienst nril i0 2 e |@belastingdiensinl1 |iQ 2 e[ | 10 2 6 | | 10 2 6 |
UITVOERINGSBELEID H lQ 2 e ^
From

Sent

Importance
Subject FW Fwd Wko Brief minister eigen bijdrage KST193235 pdf
MAIL RECEIVED Thur 7 18 2019 9 00 38 AM

To

|l0 2 e| |l0 2 4^10 2 e| UITVOERINGSBELEID

Thur 7 18 2019 9 00 37 AM

Normal

Hadden jullie deze verder al opgepakt Anders nog even met elkaar bespreken wat we hiermee kunnen moeten

10 2 6

Met eenvriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

Directoraat Generaal Belastingdienst
Ministerie van Financien | Cluster Uitvoeringsbeleid
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Verdieping KV2
Postbus 20201 2500 EE | Den Haag

M[ 10 2 6

E 10 2 6 [@minfin nl

WWW rijks overheid nl fin www belastingdienst nl

10 2 6Van Uijknbroek JJM Jaap MT

Datum vrij^g
Aan 110 2 e | 0 2 ^ |l0 2 6[ UITVOERINGSBELEID j 1D 2 e |@minfinnl

Kople |l0 2 6[| I UITVOERINGSBELEID 10 2 6 | e
10 2 6 |@belastingdienst nl j 10 2 6 l UITVOERINGSBELEID

Onderwerp FW Fwd Wko Brief minister eigen bijdrage KSTI93235 pdf

@niinfin nl

10 2 6 @belastingdienst nl

10 2 6 teminfm nl

Ha|i0 2 e L
Het lijkt me goed de beleidsmatige historie inzake toeslagen ook een beetje in beeld te BR geen voor de commissie Zie

bijvoorbeeld bijgaande kamerbrief Daarin wordt ook een beleidseveluatie WKO aangekondigd Goed om die ook even op te

sporen en te lezen en eventueel aan de commissie donner aan te bieden

Groet

Jaap

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

|@belastingdienst nl10 2 6 10 2 6@belastingdienst nl

Datum vrijdag 12 jul 2019 12 04 PM

Aan Uijlenbroek JJM Jaap MT

Onderwerp Fwd Wko Brief minister eigen bijdrage KST193235 pdf

Van

10 2 6 @minfin nl

Hoi Jaap

Bij deze reactie van Asscher SZW aan de kamer met uitgebreide reactie op de “eigen bijdrage” en hoe de belastingdienst daar

in het licht van de uitspraken van de RvS mee om moe s t gaan

Daarmee wel bevestiging van door SZW gekozen lijn hierin

Hoop dat het iets voor jullie kan toevoegen

Groeten

725933 00148



Met vriendelijke groet

10 2 e

10 2 eM

@belastingdienst nlE 10 2 0

Belastingdienst Centraal Administratieve Processen CAP

Croeselaan 14 | 3521 CA Utrecht

Secretaresse

10 2 0

10 2 0

E 102 0 @belastingdienst nl

725933 00148



10 2 6 l@belaslingdienst nril 1Q 2 6 |@belastingdiensinl1
|io 2 ^ I 10 2 6 | BEDRIJF^[|

To

]@minfin nl1 |i0 2 e[ | io 2 e | ^ 10 2 6 |
UITVOERINGSBELEID ll 2 e teminfin nll |l0 2 e| | 10 2 6 |[| 10 2 6 |@adviescomnnissieuitvoeringtoeslagen nl1
From | io 2 e Ifl^e |

^

Sent Wed 7 24 2019 2 47 47 PM

Importance

Subject RE 20190715 Afepraken gemaakt op van de eerste bijeenkomsten met de leden van de Adviescommissie Uitvoering

Toeslagen met acties

MAIL_RECEIVED Wed 7 24 2019 2 47 54 PM

Afepraken vraaen DGBD versie 24 iuli 2019 docx

Cc 10 2 6 10 2 6

Normal

5

Bestel^

Bijgaand de vragenlijst De adviescommissie kan zich in grote lijn vinden in de afspraken die jullie op een rij hebben gezet De

leden hebben op basis van hun eerste vragenlijst nog aanvullende vragen Deze vragen kom je verderop in het document

tegen Hetzou mooi zijn als de vragen zo snel mogelijk beantwoord kunnen worden binnen een week Alle vragen zijn
uiteraard belangrijk maar het stroomschema waarnaar wordt verzocht heeft de hoogste prioriteit Laten we daar even over

bellen

Tot slot heeft de adviescommissie een verzoek ZiJ willen graag het bevindingenrapport over CAF11 ontvangen

Veel succes als lets onduidelijk is dan kan je me daar uiteraard over bellen of mailen

10 2 egr

Van I I0 2~^@belastingdienst nl [
Verzonden maandag 15juli2019 14 57

Aan | 10 2 6 || I0 2 e

CC |i0 2 e| | 10 2TI
Onderwerp 20190715 Afepraken gemaakt op van de eerste bijeenkomsten met de leden van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen
met acties

]@belastingdienst nl]10 2 6

Dag I 10 2 6 I

Bijgaand een concept overzicht van de afspraken die we maakten op de lie

Wilje mij laten weten of jullie je hierin kunnen vinden ofdathet aanpassing behoeft

Met vriendelijke groet

|0 2 ^ 10 2 6

Zie het bijgevoegde bestcmd 20190715 Afspraken gemaakt op van de eerste byeenkomsten met de leden van de

Adviescommissie Uitvoering Toeslagen met acties docx

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken klachten

ingebrekestellingen en soortgelijke foraiele 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 Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

725920 00149



1@belastingdienst nl|[
I io 2 e l@belastingdienst nlf i0 2 e |@belastingdienst nl]

|10 2 4 I I 10 2 e |] UITVOERINGSBELEID f
io 2 e l@belastingdienst nl

Thur 7 25 2019 10 08 37 AM

Normal

]@belastingdiensinl]

10 2 6 ~l@minfin nl1

To 10 2 0 10 2 0

Cc

From

Sent

Importance

Subject toelichting op vraag AUT naar stroomschema

MAIL RECEIVED Thur 7 25 2019 10 08 40 AM

Dag 10 2 6

De AUT heeft toelichting gegeven op de vraag naar stroomschema Dit voor de cie een heel belangrijke vraag

Ze willen dat voor de hele groep CAM 1 vraagouders in een stroomschema wordt aangegeven welke stappen beslismomenten doorlopen

zijn van het moment van stickeren als betrokkene tot in voorkomende gevallen de uitspraak van bijv de RvS met alle fasen

daartussen

Bij iedere stap uitsplitsen hoeveel mensen wat besloten is en wat daar weer hetvervolg op was

Dus bijvoorbeeld 302 waarvan 250 stopgezet waarvan 100 bezwaar waarvan 20 afgewezen waarvan etc

Op die manier dientvoor de hele groep ouders in beeld gebrachtte worden hoe hetgegaan is en uiteraard dienen aan het eind van het

stroomschema de aantallen op te tellen tot hetzelfde getal als aan het begin deze toets vindt de commissie een belangrijk nevendoel

Als jullie bij het vormgeven hiervan vragen hebben laat het zsm weten zodat ik eea kan verhelderen en zonodig kortsluiten met de

commissie

Met vriendelijke groet

|0 2 ^ 10 2 0

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 Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender

725930 00150



1Q 2 e I iojo 2 ^ UITVOERINGSBELEID r 10 2 6 |@minfin nl1
io 2 e l@belastingdienst nl

Thur 7 25 2019 11 26 10 AM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Fwd 20190715 Afspraken gemaakt op van de eerste bijeenkomsten met de leden van de Adviescommissie Uitvoering
Toeslagen met acties

MAIL RECEIVED Thur 7 25 2019 11 26 27 AM

imaae002 png

ATT00001 htm

imaae002 png

ATT00002 htm

Afepraken vragen DGBD versie 24 iuli 20191 docx

ATT00003 htm

5553

Met hartelijke groet

||Q 2 4| 10 2 e

Begin doorgestuurd bericht

Van 1 10 2 6

Datum 24 juli 2019 om 14 48 01 CEST

Aan s fSbekstingdienst nl @belastingdienst nl

10 2 e IJ 10 2 6 ] 10 2 e

CUITVOERINGSBELEIPr

j g l@adviescominissieuitvoeringtoeslagen nl

Onderwerp Antw [Fsjj20190715 Afspraken gemaakt op van de eerste bijeenkomsten met de leden van de

Adviescommissie Uitvoering Toeslagen met acties^j

10 2 e 10 2 6 @adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl

Kopie BED^JF 4
@minfin nl

10 2 6 @minfin nl j 10 2 6 |J 10 2 6 \ \ 10 2 6 |
10 2 6 10 10 2 6

Bested

Bijgaand de vragenlijst De adviescommissie kan zich in grote lijn vinden in de afspraken die jullie op een rij hebben

gezet De leden hebben op basis van hun eerste vragenlijst nog aanvullende vragen Deze vragen kom je verderop in

het document tegen Met zou mooi zijn als de vragen zo snel mogelijk beantwoord kunnen worden binnen een week

Alle vragen zijn uiteraard belangrijk maar het stroomschema waarnaar wordt verzocht heeft de hoogste prioriteit Laten

we daar even over bellen

Tot slot heeft de adviescommissie een verzoek Zij willen graag het bevindingenrapport over CAF11 ontvangen

Veel succes als iets onduidelijk is dan kan je me daar uiteraard over bellen of mailen

gr 10 2 6

Van 10 2 6 |@belastinadienst nl I iQ 2 e I@belastingdienst nl1

Verzonden maandag 15 juli 2019 14 57

Aan I i0 2 e || 10 2 6 ]
CC | 10 | 10 2 6

Onderwerp 20190715 Afspraken gemaakt op van de eerste bijeenkomsten met de leden van de Adviescommissie Uitvoering

Toeslagen met acties

Dag 10 2 6

Bijgaand een concept overzicht van de afspraken die we maakten op de 11e

Wil je mij laten weten of jullie je hierin kunnen vinden of dat het aan passing behoeft

725928 00151



Met vriendelijke greet

io 2 ^ 10 2 e
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Afspraken gemaakt op de eerste bijeenkomst met de leden van de Adviescommissie Uitvoering

Toeslagen 11 juli 2019

Punten van onderzoek actie

Wenselijkheid van beschikbaarheid 1 September van onderstaande zaken v^aarbij is aangegeven

dat haalbaarheid direct in beeld gebracht wordt

Afspraken naar aanleidina van het aesprek met DGBD

De beschikbaarheid van een gegevensset die overzicht biedt over de CAF 11 en de andere

CAF zaken en gerelateerde burgers De gegevensset dient inzicht te bieden in de gevoigde

processtappen tot en met terugvordering de gerelateerde bedragen o a impact RvS

Daarnaast inzicht in het procesverloop m b t afhandeling fraude indicatie t a v het

gastoudersbureau bij CAF 11 Elke gegevensset wordt verstrekt met opiegger analyse De

adviescommissie ontvangt vandaag de set van CAF 11 De commissie zal dit excel bestand

beoordelen en evt aanvullende gegevens opvragen De gegevensset over CAF 11 zal

achteraf gevalideerd worden door C F de ADR toetst of de gegevenssets over andere

CAF zaken conform deze methodiek worden opgeleverd

1

In hoeverre is sprake geweest van met CAF 11 vergelijkbare problematiek in andere

Toeslag gerelateerde CAF zaken Dit zal ook uit de gegevenssets blijken die door de ADR

worden gevalideerd

2

In hoeverre is CAF fraude indicatie een juiste factor voor afbakening of is nog denkbaar dat

ook in reguliere toezichtprocessen vergelijkbare problematiek is ontstaan In de ADR

opdracht is de vergelijkbaarheid uitgedrukt in a partiele waarneming t o v stopzetting van

de lopende toeslagen bij de gehele populatie bj adequate vastlegging van de

onderbouwing van de beschikking t a v de stopzetting c overschrijding van de wettelijke

termijnen bij bezwaaren beroep d zorgvuldigheid invorderingsproces

3

4 Zijn de uitkomsten van andere steekproefsgewijze vormen van toezicht vergelijkbaar met

de uitkomsten van het CAF toezicht

Op welke manier is het stopzetten van voorschotten op toeslagen naarde burger

overgebracht inhoud vorm beschikking en is erdaarbij verschil tussen CAF gerelateerde

stopzettingen en andere stopzettingen De brieven die hiervoorzijn gebruikt worden door

Toeslagen als voorbeeld ingebracht bij de commissie

5

Welke werkinstructies heeft Toeslagen gehanteerd op het punt van wel niet stopzetten van

lopende toeslagen wanneer en hoe zijn die gewijzigd

6

Was er bij her aanvraag van een toeslag sprake van vertraging in het beslissen hierop

bijv door achterstanden in het werk en of was er sprake van vertraging omdat burgers

op een zgn toezichtlijst stonden Werd waren consequenties voorde behandeling van voor

zowel een her aanvraag als een schuldregeling van de CAF indicatie en de eerdere

stopzetting

7

In hoeverre kan de RvS uitspraak van 24 april jl dienen als leidraad om alle zaken te her

beoordelen Hierbij kwam de discussie aan de orde of inzichtelijk kan worden gemaakt in

welke CAF zaken vergelijkbare problematiek speelt o a afrondingsverschillen

8

9 Op welke wijze is gehandeld bij het terugvorderen van verstrekte voorschotten leidde de

werkwijze tot problemen om een beroep te doen op een betalingsregeling of

schuldhulpverlening Wat is het juridisch kader hiervoor w o de vraag in hoeverre het BD

hier zelf nadere regels voor gesteld en welke zijn dat Dit heeft implicaties voor vraagstuk

gevoigschade

10 Inzicht ten behoeve van afbakening

726000 00152



Is afbakening mogelijk binnen CAF 11 alle toeslag gerelateerde CAF zaken alle

beoordelingen KOT alle toeslagen in de afgelopen jaren met een mogelijkheid tot

afbakening t^m 2016

Aanvullende vragen adviescommissie

Het systeem toeslagen

• Een beschrijving van de werking van het toeslagensysteem

Belangrijke uitgangspunten

Verrekeningen ook met andere toeslagen

Herzieningen
Welke mechanisme en definities en vaststellingen leveren de meeste interventies

correcties op

• Specifiek de KOT toeslag
Wat zijn de bepalende elementen

Welke elementen leveren bij handhaving de meeste knelpunten op

Welke af\wijkingen kent KOT van andere toeslagen

Het mechanisme van controle

• Wanneer \«ordt tot controle overgegaan binnen de KOT Buiten CAF en binnen CAF

• Vindt er controle plaats als er geen aanleiding is

• Hoe vaak leidt controle tot het vragen van nadere informatie en of tot stopzetting
• Toen alle dossiers in CAFll waren overgeheveld naar regulier toezicht Berustte dat op

algemene regels inzake de CAF aanpak of was dat specifiek voor deze zaak Gebeurde dat

ook in andere CAF zaken

• Alle dossiers werden overgedragen naar regulier toezicht en vervolgens werd in alle

gevallen gevraagd om nadere informatie bewijsstukken en bovendien werd bijna in alle

gevallen besloten tot stopzetting Is dit beeld juist Waarop berustte dit algemene
instructies of op specifieke aanpak CAFll Als het beeld niet juist is op welke afwegingen
berustte dit

Het mechanisme van stopzetten en terugvorderen
• Een beschrijving van het mechanisme zoals dit wordt gehanteerd bij vergelijkbare

tekortkomingen als bij CAFll waar wordt dit in de wetgeving toegepast hoe vaak wordt

hier per jaar gebruik van gemaakt aantallen percentages verdeling In de periode 2014

tot heden

• Het algemene wettelijke beoordelingskader dat relevant is bij het opschorten stopzetten en

terugvorderen van voorschotten KOT en bij het ten nadele van de belanghebbende herzien

van eerdere vaststellingen op grond van art 21 Awir Wanneer is wordt gekozen voor het

wijzigen van de voorschotbeschikking art 16 vijfde lid wordt dan steeds ook een

terugvorderingsbesluit genomen Indien niet wanneer wordt volstaan met correctie via

een vaststellingsbesluit
• Wat zijn de verschillen tussen stopzetten voorschot en opschorten voor de aanspraak van

de toeslaggerechtigde
• Hebben soortgelijke stopzettingen als in de CAF 11 zaak vaak plaatsgevonden Alleen in

CAF zaken of ook in reguliere zaken

• Was het in het geautomatiseerde systeem uberhaupt mogelijk om voorschotten op te

schorten of werd in de praktijk in plaats daarvan steeds stopgezet
• Hoe wordt omgegaan met de verrekeningsbevoegdheid van art 30 Awir

• Hoe wordt het wettelijke beoordelingskader toegepast Hoe is dit kader toegepast in CAFll

en wordt dit kader op dezelfde wijze in andere CAF zaken toegepast
• Is het beoordelingskader in de afgelopen jaren veranderd onder meer naar aanleiding van

het debat over fraude of het debat over opvangouders
• Biedt het wettelijke kader de Belastingdienst beleidsruimte In welke gevallen wordt

daarvan gebruik gemaakt Waar ligt dit in beleidsregels vast

• Als er een dergelijke ruimte is waarom is die ruimte in het verleden niet benut

• Wordt die ruimte thans wel benut En zo ja hoe wordt daar concreet invulling aan

gegeven

726000 00152



De CAF aanpak

• Wat houdt de CAF aanpak precies in wanneer wordt daartoe overgegaan wat zijn de

gevolgen is de CAF aanpak specifiek voor de KOT of wordt deze algenneen gehanteerd
Hoe vaak wordt tot deze aanpak besiist Waar iigt dit vast

• Zijn erandere aanverwante CAF zaken waarbij soortgelijke stopzettingen

terugvorderingen en lagere vaststellingen aan de orde waren

• Is er in bet iicht van het debat rond de CAF 11 zaken reden om ook andere CAF zaken

opnieuw te bezien Waarom niet

CAF 11 zaken

Kunt u een stroomschema opstelien waarin bij eike handeiing situatie overheveling

stopzetting herziening bezwaar en beroep de populatie van CAFll in aantallen wordt

uiteengezet Zowel degenen die zijn blijven liggen bezwaar gegrond dan wel ongegrond

zijn geweest Prioriteit

Kan worden aangegeven of er binnen de CAF 11 populatie evidente gevailen zijn waargeen
recht op KOT bestaat Zo ja wat is dan de onderbouwing daarvan Om hoeveel gevailen

gaat het

Wat zou in individuele dossiers de uitkomst zijn geweest als bij de initiele beoordeiing
minder rigide zou zijn opgetreden en de uitspraak van RvS van 24 aprii 2019 als richtsnoer

zou zijn genomen In hoeveel zaken zou volgens deze redenering anders besiist zijn
Wat zijn de redenen geweest om bij bezwaar hoger beroep verzoek herziening
klachten OGS en stopzettingen af te wijzen dan wel toe te kennen gegrond ongegrond te

verklaren

Wat zijn de stappen en handelingen in detail geweest binnen de risicoselectie op basis

van het risicoclassificatiemodel en binnen het queryverzoek toen nationaliteit

Nederlanderschap een vorm van indicatie was en wat zijn de verschillen ten opzichte
van nu

De uitspraak van RvS van 24 aprii 2019 wordt expliciet genoemd in deelvraag 1 die onze

Commissie moet beantwoorden Heeft deze uitspraak al consequenties in uw

uitvoeringspraktijk en zo ja welke

Versoepeling terugdraaien herziening
• Specifiek voor CAF 11 heeft de burger een uitnodiging voor oudergesprek met directeur

Toeslagen staatssecretaris ontvangen
• Art 21a Awir bepaalt dat een tegemoetkoming met toepassing van dat artikel niet meer

kan worden herzien indien vijf jaren zijn verstreken na de laatste dag van het

berekeningsjaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft Uit de jurisprudentie bijv
ECLI NL RVS 2018 2140 blijkt dat deze termijn in de uitvoeringspraktijk niet altijd wordt

gehanteerd In gevailen waarin de vaststelling van het recht op KOT pas na die

vijfjaarstermijn wordt vastgesteld hetgeen geen uitzondelijke situatie blijkt te zijn wordt

die termijn niet tegengeworpen Wanneer wordt in de uitvoeringspraktijk de wettelijke
vijfjaarstermijn niet toegepast

Tegemoetkoming schadevergoeding
• Welke vormen van schade naar aanlelding van de stopzetting van KOT worden genoemd

door betrokkenen tijdens gesprekken met de Belastingdienst de staatssecretaris en in

bri even mails

Aanverwante vergelijkbare zaken

• Laten de CAF beslissingen zich onderscheiden van andere KOT zaken waarin besloten is tot

stopzetting en terugvordering zo niet in hoeveel KOT zaken is in dezelfde periode besiist

tot stopzetting en terugvordering In hoeveel niet KOT zaken is in dezelfde periode besiist

tot stopzetting en terugvordering zijn daarbij vergelijkbare criteria gehanteerd
• Bij een eventuele tegemoetkoming coulanceregeling is van belang dat deze goed kan

worden afgebakend ter voorkoming van een mogelijke precedentwerking Zijn er

karakteristieke kenmerken die spelen bij de CAF 11 zaak welke deze onderscheiden van

andere zaken Laat dit dossier zich afbakenen Ofwel hoe kan precedentwerking worden

voorkomen Of zijn er naar uw inzicht gevailen die zodanig lijken op de CAF 11 zaken dat

726000 00152



afbakening tot die groep onwenselijk zou zijn Hoe zou een verstandige afbakening er in

dat geval volgens u uitzien

726000 00152



10 2 6 l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl1 |@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl]
10 2 6 10 2 ^ UITVOERINGSBELEID

Fri 7 26 2019 12 36 09 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject gerechtelijke uitspraak deel 1

MAIL RECEIVED Fri 7 26 2019 12 36 12 PM

gelakte documenten SET 1 pdf

Dag 10 2 6

Hierbij de eerste van 4 pdf’s met gerechtelijke iiitspraken

Groeten

10 2 ^

722206 00153



10 2 6 l^adviescommissieuitvoeringtoeslagen nin |@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl]
10 2 6 i0 2 ^ UITVOERINGSBELEID

Fri 7 26 2019 12 37 50 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject gerechtelijke uitspraken 2

MAIL RECEIVED Fri 7 26 2019 12 37 51 PM

gelakte documenten SET 2 pdf

Dag 10 2 6

Hierbij de tweede van 4 mails met daarin een overzicht van de gerechtelijke uitspraken ^elakt zoals door de commssie

gevraagd

Groeten

UITVOERINGSBELEIDVan

Verzonden vrijdag 26 juli 2019 12 14

Aan

Ondcrwcrp GESCANDE DOCUMENTEN

10 2 6

UITVOERINGSBELEID UITVOERINGSBELEID10 2 6 10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

Management Assistant Bureau Directeursondersteuning DG

Directoraat generaal Belastingdienst

Concerndirectie Uitvoerings en Handhavingsbeleid

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 251ICW Den Flaag Kamer| 10 2 e

Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Aanwezig ma di do vr

I 10 2 6 I

10 2 g|[ 3bela5tinsdieDstDl

mmfin nlTOX

722207 00155



10 2 6 l^adviescommissieuitvoeringtoeslagen nri iP 2 e l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl]
10 2 6 i0 2 ^ UITVOERINGSBELEID

Fri 7 26 2019 12 38 33 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject FW GESCANDE DOCUMENTEN

MAIL RECEIVED Fri 7 26 2019 12 38 36 PM

gelakte documenten SET 4 pdf

En de 4^ en laatste

Groeten

10 2 4

UITVOERINGSBELEID

Verzonden vrij^g 26 juli 2019 12 16

Aan | I0 2 e UITVOERINGSBELEID

Qndcrwcrp GESCAT^E DOCUMENTEN

Van 10 2 6

UITVOERINGSBELEID10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

Directoraat generaal Belastingdienst

Concerndirectie Uitvoerings en Handhavingsbeleid

Ministerie van Financien

Korte Voorhout 7 251ICW Den Haag KameH i0 2 e |

Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Aanwezig ma di do vr

t| I0 2 e

10 2^9Kbdastin^di enst nl

MSminfin nl

722194 00157



I0 2 e I I0 2 e |@adviescommissieuilvoeringtoeslagen nl1

Jo 2 ^ UITVOERINGSBELEID ^ io 2 e I@minfin nl1

I 10 2 6 l@belastingdienst nl

Fri 7 26 2019 2 45 41 PM

Normal

To 10 2 6

10 2 6Cc

From

Sent

Importance
Subject Fw Besluitvorming instructies brieven CAF zaken

MAIL RECEIVED Fri 7 26 2019 2 47 18 PM

20190722 Memo besluitvorming en werkinstructies CAF Toeslagen docx

T C AB pdf

T C VI HTZT pdf

T C VI KOT pdf

T C VI KOTR pdf

T C VI R pdf

T CBA Pdf

T CBAR pdf

CAF VI KOT verzoek om informatie kinderopvanatoeslaa v3 0 docx

CAF VI KOT verzoek om informatie kinderopvanatoeslag v2 0 docx

CAF VI KOT verzoek om informatie kinderopvanatoeslaa vl O doc

CAF 1502 beoordeling kinderopvanatoeslaa v1 0 doc

FCAF VIB HT verzoek om informatie betaalbewiizen HT vl O docx

CAF VIB HT verzoek om informatie betaalbewiizen huurtoeslaa vl O doc

FCAF VIB HTR Laatste verzoek om informatie betaalbewiizen HT vl O docx

CAF VIB HTR Laatste verzoek om informatie betaalbewiizen huurtoeslaa vl O doc

CAF B A baliebrief alaemeen 2 0 doc

CAF B A baliebrief algemeen 1 0 doc

DVTCAF1 BaliebriefCAF2 vl O doc

DVTCAF1 Baliebrief CAF1 vl O doc

DVTCAF2 Baliebrief CAF2 V2 0VERWIJDERD 21 oktober2014 doc

DVTCAF2 BaliebriefCAF2 v1 0verwiiderd doc

CAF VI KOTR Laatste verzoek om informatie kinderopvanatoeslaa vl O doc

FCAF VI KOTR v1 0 docx

CAF VI Verzoek om informatie kinderopvanatoeslaa en huurtoeslaa v2 0 doc

CAF VI Verzoek om informatie kinderopvanatoeslaa en huurtoeslaa vl O doc

Behandelkader Risicoselectie vs 1 5 3 def pdf

AM35 Beoordelen Bewiisstukken pdf

Leidraad voor classificatie en vastleaaina fraude sianalen 2 2 pdf

Instructie Behandelverslag 1e liin versie 1 0 26 02 2016 docx

werkinstructie FSV versie 2 2 pdf

Behandelen uitwnrn FFtS met aanvulling recidivist pdf

PVA CAF21 l0 2 g docx

PVA Ft n^ e I CAF16^ocx
Opdrachtformulier Productieregister casus docx

I0 2 g
Opdrachtformulier Productieregister casus

10 2 e|| 10 2^^ VS 0 5 pdfOpdrachtformulier Productieregister casus

I072 g HO 2 ^ vs0 5 pdfOpdrachtformulier Productieregister casus

overzicht casussen vs 2014 04 10 pdf

overzicht casussen vs 2014 08 21 pdf

overzicht casussen vs 2014 04 01 pdf

overzicht casussen vs 2014 04 07 pdf

Presentatie richtliinen OGS kinderopvanatoeslaa pptx

Presentatie OGS pptx

5533

Dag I 10 2 6 I

Hierbij een overzichtvan brieven in CAF zaken werkinstructies kaders piannen en daarbij een memo meteen meeraigemene

beschrijving van de gang van zaken rond de besluitvorming en de werkinstructies

Ik stuur je nog een bijbehorende brief na die bevatte nog persoonsgegevens die ik eerst laat weglakken

Met vriendelijke groet

|0 2 ^ 10 2 6

DooraestLiurd dooitl 10 2 e LKB BLD op 26 07 2019 14 42

725634 00159



Van oeslagen BLD

Aan1^ 2 10 2 6

of
Belastingdienst

Cc ]@Belastingdien ]@ Belastingdienst10 2 e

Datum 26 07 2019 14 13

Onderwerp Besluitvorming instmcties brieven CAF zaken

Heef^

Zoals afgesproken hierbij de stukken Het zijn er behoorlijk wat de categorie staat erboven voor de duidelijkheid
Te beginnen met het memo

Zie het bijgevoegde bestand 20190722 Memo besluitvorming en werkinstructies CAF Toeslagen docx

Brieven formulieren

buiten verzoek

10 2 g

10 2 g 10 2 g

10 2 g |jo 2 i

725634 00159
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