
Belastingdienst

8oek

Sectie

Hoofdstuk

IV Beleid

Distributie

Naam

Processen

2 4 Schematische weergave

Het ZTA proces loopt van de arbeidsmigrant via de intermediair naarde Belastingdienst been en dan

weer naar de arbeidsmigrant Daarom is er voor gekozen voor dit ontwerp de Beiastingdienst ais

geheel ais beschouwingsniveau te kiezen

2 4 1 Schematische weergave ketenproces

Hieronder voigt een weergave vart het ketenproces dit is de interactie tussen de actoren in de keten
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Dg intGractiGS van dG arbGidsmigrant
Een tijdelljke arbeidsmigrant kan via een Intermediair een aanvraag voor zorgtoeslag doen De

bedoeling is dan dat alle contact met Belastingdienst toeslagen via de intermediair verloopt Oat

betekent ook dal de arbeidsmigrant zijn vragen bij de intermediair slelt

OHoewel dit buiten het ZTA proces valt is het volgende toch opgenomen voor de volledigheid
De migrant zou dit ook rechtstreeks bij toeslagen via het burgerportaal kunnen doen Een aanvraag

wordt beantwoord met een beschikking en mogelijk een betaling De arbeidsmigrant kan reohtstreeks

vragen stellen over zijn aanvraag en krijgt daarop van Belastingdienst antv oorden
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De interacties van de intermediair

De intermediair kan voor de arbeidsmigrant een aanvraag veer zorgtoesiag deen hij doet dit in de

vorm van een elektronisch bericht XBRL en ieveri die aan via toegangsdienstveriener Logins De

intermediair moet daarvoor toegang bij Logins aanvragen Intermediair zai een convenant met

Belastingdienst moeten hebben waarin de wederzijdse verpiichtingen zijn opgenomen Intermediair

wordt als vertrouwde bron van aanleverlng beschouwd en daarvoor moeten zij voldoen aan een

aantal eisen Dit wordt gecontroleerd door Belastingdienst De intermediair voert een aantal

controletaken ult voor Belastingdienst ult dit wordt horizontaal toezicht genoemd De intermediair kan

controleren of de rekeningnummers van de arbeidsmigranl aanwezig zijn en deze aanleveren De

intermediair kan vragen stellen over een aangeleverde aanvraag en krijgt daarop van Belastingdienst
antwoorden

De interacties van Logins
De intermediair kan bij Logins toegang aanvragen en wordt dan gei dentificeerd met een PKI

certificaat Logins draagt er dan zorg voor dat de berichten van intermediair die zijn gericht aan de

Belastingdienst daar worden afgeleverd

Deze plaat is beperkt tot de partijen actoren die direct een rol spelen in het ZTA proces Zo zijn

bijvoorbeeld de bank die de uiteindelijke betaling doet en uitzendbureaus waarvoor de intermediair

de dienst aanvragen zorgtoeslag’ verleent buiten beschouwing gelaten

2 4 2 Schematische weergave bedrijfsproces

Hieronder is weergegeven welke bedrijfsprooessen binnen de Belastingdienst worden ingezet om

voor de ZTA doelgroep toeslag ie verstrekken

De grijze blokken zijn de actoren buiten de Belastingdienst de interactie is in vorige paragraaf

globaal besproken De ander blokken vallen binnen de Belastingdienst De witte processen zijn

algemene Belastingdienst processen die kunnen ook voor blauw worden gebruikt en worden door

toeslagen in dit kader als service gebruikt De Toeslagen roodgekleurde processen zijn specifiek

voor toeslagen ZTA
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De interactics van hct ketcnproccs naar Bclastingdienst zijn gedctaillaerd en naar de ingezette
business processen getekend Merk op dat

de aanvraag via onWangen centraai naar Verstrekken toeslagen gaat Dat het resultaat naar

de arbeidsmigrant gaat via mededeien centraai in de vorm van een beschikking en via

inning centraai in de vorm van een betaaladvies

een toevoeging van een convenant bij de interne processen beheren convenanthouders

meet leiden tot aanpassing van toeleveranciers van rekeningen in het proces beheren

rekeninggegevens bij innen centraai

rlsicoselectie tot gevoig heeft dat het risicoprofiel voor ZTA ers zodanig wordt aangepast dat

een nieuwe BSN voor een persoon met bjitenlands adres niet tot uitval leidt

de controle van aanwezigheid van het rekeningnummet kan intermediair direct bij inning
doen dit gaat viajeen webseryice
^ekeningnummers worden via Logius bij bclastingdienst inning aangelever^ Verwerking is op

basis van type bron aangeleverde nummers worden verwerkt als betrojwbaar Dit betekent

dat ze niet uitvallen als er een nieuw BSN is en dat er geen bevestigingsbrief wijziging wordt

verstuurd

Verwijderd de

Verwijderd het aanleveren van

Verwijderd direct naar inning

2 5 Relaties met andere processen

Voor de Toeslagen processen zijn in de beschrijving v1 5 ook besturingsprocessen opgenomen Voor

de ZTA werkwijze met TVS die bier wordt beschreven iaten we deze weg omdat deze geheel zijn

opgenomen in de standaard toeslagenwerkwijze met TVS
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Keuze Hierzouden ook ds algemene Belastingdienst processen mededelen onlvangen en inning

geplaatst kunnen worden Deze zijn nu opgenomen als werkprocessen als onderdeel van het

bedrijfsproces van Toaslagen Dit is logischer als gevolg van de keuze van het beschouwingsniveau

2 6 Uitgangspunten en aandachtspunten

Het proceswordt niet in detail beschreven waar dit niet afwijkt van de normale werking

Toegangscontrole

Gedurende de uitwerking van de processen bleek dat bedrijven met toegang bij Logins en kennis van

de ZTA berinhten ook zander convenant aanvragen znnden kunnen indienen Dit leidde tot de vraag

Moel er meer controle komen op de toegang van intermediairs tot het aanleveren van aanvragen via

Logins aan Toeslagen

In georganiseerd overleg was algemeen aangegeven dat dit wel gewenst is

Overleg met

10 2 e productieregie

10 2 e handhaving
in 2 e naccountmanagement

I projectleider
10 2 e ferhnurdersadministratie

10 2 e ^Architect

10 2 e

Opiossingsrichtingen voor controle

bij Logins kan alleen op certificaatniveau en daarmee voor het gehele kanaal

CW3 service CWS convenant wanbetaler service beval alleen KOT Convenanten

FRS oontexlvalidatie RSIK ohecken en dan op uitvallijst

procedureel o b v uitvabrapport
Naar aanleiding van y ^Processtap Beeindigen conyenanlI _

^ [verwiiderd 6 2

In het huidige proces

geen controle afzender convenanthouders

wel controle inhoud aanvraag op niveau BSN

wel controle convenanlhouder rekeningleveranlie bij Inning

In het overleg van 9 9 16 is de vraag beantwoord of het risico van aanlevering van ZTA aanvragen

door niet convenanthouders aanvaardbaar is

Conclusie was dat vooral het slot op de deur van inning het risico beperkt
Besloten is dat er wel een controle achteraf zal worden gedaan door handhaving

Convenantbeheer

Naar aanleiding van ZTA meeting 9 9 16 Het feitelijk bewaren van de convenanten inci

afspiakendocument wordi nu gedaan bij de verhuuradministralie In de meeting is besproken waar

dit bewaren het beste kan plaats vinden het leek de vergadering logisch als de convenanten op 1

plek liggen dus samen met de KOI convenanten bij C DV Verantwoordelijke accountmanager als

beheerder convenanten
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3 Werkproces Ontvangen centraal

Dit werkproces is algemeen voor de Belastingdienst dit wordt door toeslagen als dienst afgenomen

Nieuwe

aanvraag ZTA
Ontvangen
oentrsal

Berioht ontvangen
van htarmedQir

Wij2tging ZTA

De berichten die intermediair verzendt hebben de vorm van een XBRL Ds berichten zijn

gedefinleerd op basis van Belastingdienst specificaties De berichtvorm is gelijk aan die van fiscaal

intermediairs en beschreven in een gegevensspeclficatie die voor beide geldt Een berioht gaat
steeds over een arbeidsmigrant en bevat een melding een aanvraag moet bestaan uit een set van

meldingen zie paragraaf 4 1 Processtap Voorlopig toekennen VT

Naast deze set van meldingen rond de aanvraag is er ook de mogelijkheld een rekeningafspraak te

maken Dit is het opvoeren van een rekening bij een BSN Dit bericht wordt ook via Logius

aangeleverd maargaat naar Inning

De aanlevering geschiedt via Logius en daar wordt ookde controle op de foegang verriohl ze moeten

een PKI certificaat hebben en technischjuiste berichten aanleveren Bijvoorbeeld de rol 48 en

toegestane berichten zijn dan gecontroleerd Bij aanlevering aan digipoort bij logius wordt het

ontvangstmoment van de meldingen geregistreerd en deze wordt bij ontvangen centraal

overgenomen

Convenanthouders kunnen zich zelfstandig melden bij Logius en hebben een PKI certificaat nodig en

geschikte software waarmee ze de meldingen kunnen aanleveren Het team ondersteuning software

ontwikkelaars OSWQ van Belastingdienst kan heipen met het duidelijk krijgen van de eiseri waaraan

de software moet voldoen

Ontvangen oentraal oontroleert de beriohten wear teohnisch op Belastingdienst criteria en levert de

door Logius aangeboden berichten door aan toeslagen Hier zit ook een vertaaislag van XBRL naar

een Intern XML formaat In Deze beriohten worden aan FRS aangeleverd

Merk op dat er niet gecontroleerd wordt op inhoud dit betekent concreet dat nlet gekeken wordt

welke intermediair herkenbaar aan RSIN nummer heeft aangeleverd
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4 Werkproces Verstrekken toeslagen
Het proces van verstrekken zorgtoeslag tijdelijke arbeidsmigranten ZTA is zoveel mogelijk
standaard toegepast om dit met TVS te kunnen ondersteurren

Het proces verstrekken toeslagen kent de processed

Voorlopig toekennen

Massaal automatisch continueren

Definitief toekennen

psvr
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4 1 Processtap Voorlopig toekennen VT

4 1 1 Doel

Het bepalen van voorlopige toekenning van zorgtoeslag

4 1 2 Globale beschrijving

De aanvragen worden verstrekt via meldingen die ios van elkaar kunnen worden geleverd Een

nieuwe aanvraag beslaat tenminste uit de meidingen
MS Burger vraagt toeslag aan

M10 Burger siuit zorgverzekering af

M49 Burger meidt inkomenswijziging
Het stopzetten is in de regei een wljziging op een iopende aanvraag maar kan ook geiijktijdig met de

aanvraag worden geleverd Dit is meiding M9 Burger zet toesiag stop

Een aanvraag kan achteraf worden ingediend met een beperking mits binnen de wettelijke

aanvraagtermijn

Het procesvan verstrekken zorgtoesiag tijdelijke arbeidsmigranten is geslandaardiseerd zodat dit met

het reguliere proces dat TVS ondersteunt kan worden uitgevoerd

Afwijkingen t o v standaardprooes
Voor meldingen die door de convenanthouder ZTA worden aangeieverd wordt hetzeifde

betrouwbaarheidsniveau als voor de burger toegekend “vooriopig betrouwbaar een

kenmerk van combinatie meiding en bron instelbaar in PBT

De meiding M10 zorgverzekering moet worden aangeieverd omdat inlermediair bij de

tijdeiijk arbeidsmigranten moet controieren of deze verzekering inderdaad is afgesioten in

het reguliere TVS proces is deze verzekering impiiciet aanwezig verondersteld voor burgers

woonachtig in Nederland Voor de juiste working werdt de WHO niet meer als start stop
behandeld zodat dat bij een nieuwe M10 de verzekeringstatus doorioopt Het oude

mechanisme dat had als effect dat de oude start werd vervangen door de nieuwe en leidde

tot terugvordering voor de periode ervoor

Het stopzetten van de toeslag met M9 van een ZTA er leidt ertoe dat de status

zorgverzekerdheid op “status zorgverzekerdheid onbekend” wordt gezet Is gerealiseerd
voor ZTA maar is generiek uitgevoerd

4 1 3 Werking

Begint rigger Een nieuwe aanvraag of een gewijzigde aanvraag

Bron van de trigger Intermediair voor deze beschrijving in regulier proces

natuurliik ook burger via portaal

Voorwaarden Via Logius tenminste melding 8 10 en 49 bij nieuw

of via burgerportal maar dan is het niet als ZTA herkenbaar

Inkomende producten en diensten

4 1 4 Schematische weergave
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4 2 Processtap Massaal automatisch continueren MAC

4 2 1 Doel

Het helped van de burger door het automatisch verlengeh van de aanvraag naar het volgende jaar
zodat een hij alleen een start en stop hoeft aan 1e geven en niet jaarlijkszijn aanvraag hoeftte

herhalen Dit oontinueren is ook wettelljk verankerd

Dit werkproces is algemeen voor detoekenning van toeslagen en is niet alwijkend voor de ZTA

doelgroep Dit proces werd niettoegepast in de oude ZTA sitiiatie met gebruik van NBS dat was

namelijk gebaseerd op maandelijks melden en betalen achteraf

4 2 2 Globale beschrijving

Het MAC proces wordt zonder afwijkingen ook toegepasl voor ZTA aanvragen

Voor de aanvragers betekent dit dat een aanvraag onder de standaard MAC voorwaarden ook

gsautomatiseerd wordt voortgezet in het volgende jaar

Dit wijkt nadrukkelijk af van het eerder gebruikte achteraf aanvragen met begrensde de aanvraag

periode en levert het risico van onbedoeld doorlopen van de loeslag op

4 2 3 Werking

Begintrigger Afspraak start periodiek medio oktober

Bron van de trigger Productieregie

Voorwaarden

Inkomende producten en dienslen

4 2 4 Schematische weergave
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4 3 Processtap Definitief toekennen DT

4 3 1 Doel

Het definitief vaststeiien van de foegekende toeslagen op basis van hef doof Beiastingdienst
definitief vastgestelde jnkomen i p v de door aanvrager aangeleverde gesctlatte inkomen VerwiiJerd ve

4 3 2 Globale beschlijving

De toeslagen worden In de voorlopige fase toegekend op basis van geschatte inkomens In het DT

proces wordt op basis van de in de BRI opgenomen gegevens een definitieve beschikking gemaakt
Daarnaasttelt ook het niet in Nederland belastevinkomen NIMBI mee Voor het bepalen van

inkomens zal voor ZTA ers vaak het NINE I nodig zijn Het NINBI wordt door Belastingen apart

vastgesteld Hiervoor vraagt Belastingen de arbeidsmigrant zijn buitenlandse inkomen op te geven

Verwiiderd s

1 Verwijderd n

Inhoudelijk wijkt het DT proces voor het verwerken van aanvragen van de ZTA doeigroep niet af van

de standaard verwerking De aanvrager krijgt een definitieve berekening waarbij niet langer wordt

uitgegaan van de geschatte gegevens uit de aanvraag maar van werkelijke aohteraf vastgestelde

gegevens

Het DT proces kan leiden tot terugvorderlng van teveel verstrekte toeslag of een nabetaling bij een te

laag verleend voorschot

Voorheen was hetzo dat VT DT werd gehanteerd als er alfeen via ZTA een aanvraag liep dit is met

de toepassing van TVS veranderd Onder de oude werkwijze VT DT werd doorgaans geen NINBI

opgevraagd vastgesteld

4 3 3 Werking

Afspraak start periodlek medio meiBegintrlgger

Bron van de trigger

Voorwaarden

Productieregie

Inkomende producten en diensten

4 3 4 Schematische weergave
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5 Werkproces Mededelen centraal

Dit werkproces is algemeen voor de Belastingdienst dit wordt door toeslagen als dienst afgenomen

Het doel van bet proces is het communiceren metde burger in dit gevai de arbeidsmigrant Dif

communiceren vindt aitijd piaats via het burgerportaal en via beriohtenbox medegedeeld en eventueel

op papier indien er sprake is van een buiteniands adres dan wordt er ook op papier

gecommuniceerd

De wijaging in werkwijze van de oude systematiek naar de TVS werkwijze ievert op dat naar de

tijdeiijk arbeidsmigrant
Er nu ook een definitieve beschikking wordt verstuurd vanuit het reguiiere toesiagen systeem

Bij maandelijks start stop ook de bijbehorende communicatie beschikking wordt verstrekt

SI Mededatsn

centraal

Beschkking

gereedgezet

Beschikking
verstrekt
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6 Werkproces Inning
Dit werkproces is algemeen voor de Belastingdienst ditwordt doortoeslager als dienst afgeromen

o0
i

Uitbetalena

Betaaladvies

bnnengekomen
Betting
gedaan

I

3

oI oi Beharen

rekenino

er@C
« Rekerung
e aangeleverd

Rekenir^
bekend

Merk op het proces beheren rekeningen voor bet proces betalen verzorgt dat er een rekeoing is

waarop de beta ling gedaan kan worden

6 1 Processtap Uitbetalen

6 1 1 Doel

Het doen uitbetalen van detoegekende toeslagen Ookvorderingen worden in dit proces

afgehandeld

6 1 2 Globale beschrijving

Vanuit toeslagen wordt de betaling aangestuurd door het gereedzetten van een betaaladvies Daarna

wordt de ultbetaling afgehandeld door Inning

De processen rond uitbetalen zijn generiek voor de Belastingdienst
Deze zijn opgenomen in de modellen die zijn te vinden op

http peispubl01 prod belastingdiensI nl BiZZdesign iMB Repor1s Rapport 20voor 20lnning 20Aan

slagToeslag 20 COA

In de processen uitbetalen is weergegever hoe een voorgenomen betaling een voorschot of een

definitieve toekenning wordt uitbetaald Dit wordt aangestuurd vanuit toeslagen

In de betalen processen is zichtbaar welke processen rondom de ultbetaling spelen denk aan

pauzerer toepassen uitstel bezwaar uitvoeren betalingsregeling en dergelijke Deze processen zijn
meer inning intern de tijdelijke arbeidsmigrant kan er wel mee te maken krijgen
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6 1 3 Werking

Begintrigger Klaarzetten faetaaladvies vanuit TVS kan betaling of

vordering zljn

Bron van de trigger TVS

Voorwaarden

inkomende producten en diensten

6 2 Processtap Beheren rekeninggegevens

6 2 1 Doel

Het centraal beheren van rekeningafspraak gegevens van burgers in dil decumenl verder aangeduid
als beheren rekenittg ten behoeve van uitbetaiingen m b t voor toesiagen voor de Belastingdienst

6 2 2 Globale beschrijving

Dit proces is standaard ingerioht weergegeven voigens nnderstaand proces

Aanpassing is ergedaan op het gebied herkomst van de mutatie er wordt op het niveau van de

intermediair dus niet op rol 4S gekeken of deze bekend is indien bekend ieidt dat ertoe dat een

controle BRN niet wordt gedaan Deze controle is niet nodig omdat dit bij de intermediair is belegd in

het kader van het horizontaai toezioht

inputs zijn

Rekeningwijzigingen via kanaai intermediairs of direct doortijdeiijke arbeidsmigrant

Vragen controle aanwezigheid rekeningnummer
Nieuwe oonvenanlhouders

6 2 3 Werking

Begintrigger Melding van een nieuw of gewijzigd rekeningnummer voor een

tiidelijke arbeidsmigrant

Bron van de trigger Intermediair voor deze beschrijving in regulier proces

naluurliik ook burger via portaal

Voorwaarden Aangeleverd via de intermediair deze heeft de controle van

rekeningnummer gedaan met actueel bankafschrift

Als de burger zelf een rekening via zijn portaal heeft

aangeleverd dan kan dit niet meervia de intermediair

Inkomende producten en diensten Bericht met rekeninggegevens aangeleverd via Logins O M

doorqestuurd naar Inning

Begintrigger Vraag aanwezigheid rekeningnummer voor een tijdelijke

arbeidsmigrant

Bron van de trigger Intermediair

Voorwaarden

Inkomende producten en diensten Vraag controle rekeninggegevens via webservice bij Inning

[Verwijderd t

Verwiiderd 4

SuppI

Schrijver

Akkoord

Release

Sector

Afd bur IM Toesiagen

Versie

Datum

Pagina

1 1 1

1 A_20Jt10 2 e

20 van 3S

834269 00035



Belastingdienst

Boek

Sectie

Hoofdstuk
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Processen Distribjtie

Naam

Begintrigger Nieuwe of gewljzigde convenanthouder

Bron van de trigger Beheerder eonvenanten

Voorwaarden Getekend convenant

Inkomende producten en diensten

S 2 4 Schematische weergave

Aangezien deze processtap een service is die van inning word afgenomen zou hier volstaan kunnen

viforden met een black box zoais in hfst 7 is getoond Er is voor iilustratieve doeieindenflekozen om ■ | Verwijderd voor

ten betioeve van de ZTA toeslagen route de relevante stappen in tiet proces bij inning weer te geven

Het proces bij inning kan uitgebreider zijn en ook andere naamgeving hebben

Bijvoorbeeid het controieren herkomst rekeningmutatie vindt plaats in het kadervan ‘ontvangen

aanvraag in BRG en is daar 1 van meerdere stappen
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Hieronder is ean meer gedetaillearria overzichtsplaat getoond van hat standaardprocas

Opgaaf muteren rekeningnummer particuiieren Bron 10 2 e i

Opgaaf muteren rekeningnummer particuiieren inci ZorgtoesiagTiJdeliJKearPeidsmigranten}
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7 Werkproces Beheren convenanthouders

WP Beheren oonvenanthoijders

©
PS Afsiulten

CO

Aatwraag nieuw

convenant

Mgesicten
convenant

©
PS Befeindioen

conwnant

Verzoek tot

beeindiging

Beelndlgd
convenant

HD0
PS Beheren

ntenconvena

Aanpaaaings
reden

Aangepaste
convenant en

r © •©
PS Bsheren

afspfaken
document

j Aangepaste
atspreken

Aanpassings
leden

Het beheren van convenanthouders betreft

het afsiuiten van een convenant met een nieuwe partij
het beeindigen van een convenant met een partij
het beheren aanpassen van lopende de convenarten

het beheren aanpassen van het afspraken document

Convenanten zijn er in 2 smaken Er zijn convenanten met partijen die direct aanvragen indienen en

er zijn raam convenanten die met koepelorganisaties van intermediairs zijn aangegaan De eerste

categorie is met bijv Holland Zorg LTO De tweede categorie betreft afspraken met ABU KIBBU

koepel organisaties van uitzendburea’s die inhouden dat bij deze organisatie aangesloten
uitzendbureau’s ZTA intermediair mogen zijn De getekende overeenkomsten zijn bij Belastingdlenst

Toeslagen in beheer De praktijk is dat kleine partijen niet direct aanleveren maar dat via een grotere

partij docn dit levert op dat het aantal convenanthouders dat ook aanlevert 5 is

Het ZTA afspraken document bevat de werk afspraken met de intermediairs voor het operationele

proces
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7 1 Processtap Afsiuiten convenant

7 1 1 Doel

Het afsiuiten van een convenant met een partij zodat deze t b v arbeidsmigranten aanvragen kunnen

indienen

7 1 2 Globale beschrijving

Voor het starten van de convenanlen is nu geen gedetailieerd proces ingericht Het is een kleine

wereld waarin de partijen bekend zijn De werkwijze is dat de accounlmanager de contacten heeft met

de nieuwe partij en dan informatie geeft en vraagt Mogelijk betrekt accountmanager daarbij nog

andere Belastingdienst medewerkers De uitkomst van deze activiteiten kan zijn dat de veivoigstap
naar een juridisch document word gezet maar kan ook zijn dat partij de aanvraag stopt

Dejuridische afhandeling heeft tot doel te komen tot een geldig convenant met partij Wat daarvoor

moel worden gedaan bepaalt de jurist voor het concrete geval Als het document gereed is dan wordt

dit geldig ondertekend door de directeur Toeslagen

Een getekend convenant word bij Belastingdienst Toeslagen bewaard Het getekende convenant

moet ertoe leiden dat

inning voor rekeninggegevens een nieuwe intermediair opvoert

^le nieuwe intermediair bekend isJ bw het pjoces interacterenI Verwijderd dat

~[ Verwijderd

[ Verwijderd is

voor

1 Er^r^rdi vniiuiLditjarope^geen nelding_rj^cht[n^_Lpg^^u^s_of Jti^lvangen cejitraa^ asjJa^n_van d^

specifieke convenanthouder Convenanthouder kan zichzelf bij Logins melden Er hoeft in het

berichten verkeer noch in het proces een specifieke aanmelding gedaan te worden van de specifieke
intermediair

7 1 3 Werking

Begint rigger Er is een aanvraag voor een nieuw convenant

Bron van de trigger Organisatie die convenanthouder wil worden

Voonwaarden

Inkomende producten en diensten
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7 1 4 Sc hematische weergave

PS Alsluiton eonwnant

Afhandeten

aanvraag nieuw

ConvorantI
Aanvraag nieuw

oemvananti

•©
JtiridiBd

afhandelen

aanvraag

Gald«
ondertehenen

convenam

5 AfgeaJotan
convanant

7 2 Processtap BeSindigen convenant

7 2 1 Doel

BeSindigen van ear convenant en de consequenties ervan venverken

7 2 2 Glotkale beschrijving

Voor hetbeSindigen van een convenanten is nu geen gedetailleerd proces ingericht De werkwijze is

dat de accountmanager de contacten heeft met de partij waarvoor de beSindiging is ingezet Die

oontacten zijn er doorgaans vooral op gericht een partij als converanthouder te behouden

Afhankelijk van de reden van bedindigen worden deze gesprekken ingevuld

Als de uitkomst is dat de bedindiging wordt doorgezet dan wordt de juridisch afhandeling gestart

Een beeindigd convenant moet bekend worden bij

bij Belastingdienst Toeslagen waar bet convenant wordt bewaard bewaarplaats
inning die voor aanleveren rekeninggegevens de intermediair atvoert

team vraag zodat bet einde van bet convenant met de intermediair bekend is voor bet proces

interacteren t b v beanlwoorden vragen

Merk op Omdat er geen specifieke aanmelding gedaan boeflte worden van de specifieke
intermediair hoeft dit bij stoppen oak niet Daarmee lopen we bet risico dat

bericbten van intermediairs met beeindigd convenant niet worden gestopt
bericbten van onbekende intermediairs niet worden tegengehouden

Merk op dat de beeirdiging van een convenant geen effect zal bebben op lopende aanvragen van

tijdelijke arbeidsmigranten
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7 2 3 Werking

Begintrigger BeSindigingsverzoek convenanthouder

Bron van de trigger Convenanthouder

Voorwaarden

Inkomende producten en diensten

Begintrigger Niet voldoen aan eisen toezictit

Bron van de trigger Handhavinq

Voorwaarden

Inkomende producten en diensten

Begintrigger NIet voldoen aan productle eisen

Bron van de trigger Produotie regie

Voorwaarden

Inkomende producten en diensten

7 2 4 Schematische weergave
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7 3 Processtap Beheren convenanten

7 3 1 Doel Het beoordelen van juridische relevanle wijzigingen en naar aanieiding ^aarvan f Verwijderd a v

aanpassen van bestaande convenanten
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7 3 2 Glottale beschrijving

Voor het beheren van convenanten is nu geen gedetaiileerd procss ingerichl Er moel sen reden zijn
om de convenanten aan te passed De werkwijze is dat de aocountmanager de oontacten heeft met

de partij waarvan de convenanten aangepasi moeten worden Die gesprekken zijn er voorai op

gericht met de convenanthouder s de aanpassingen en gevoigen le verduideiijken

Ais de uitkomst is dat de aanpassing wordt doorgezet dan wordt de juridische afhandeling gestart

Het convenant dat is aangepast moel bekend worden bij
de Belastingdienst Toesiagen bewaarplaats
Als de aanpassingen relevant zijn inning voor rekeninggegevens een nieuwe intermediair

opvoert

7 3 3 Werking

Begint rigger Uitganspunt in convenant

Partijen treden ten minsle een keer per jaar met

elkaar in overleg om dit convenant te aclualiseren De

Belastingdienst Toeslager zal hiertoe het initiatiel

nemen Een geaolualiseerd Convenant vervangt het

daaraan voorafgaande Convenant

I ~ ~

Met opmaak Irspringing Links 427 cm Geen

opsommingstekens of nummering

I f VerwiiderdBron van de trigger intermedtaii of Beiaslinqdienst

Voorwaarden

inkomende producten en diensten

Begintrigger Wijziging organisatievorm convenanthouder

Bron van de Irigner Convenanthouder of handeisregister

Voorwaarden

inkomende producten en diensten

Begintrigger Wijziging wet

Bron van de trigger Jnrist toesiagen

Voorwaarden

inkomende producten en diensten

[ Verwijderd t

Verwiiderd 4

SuppI

Schrijver

Akkoord

Release

Sector

Afd bur IM Toesiagen

Versie

Datum

Pagina

1 1 1

1 A_20Jt10 2 e

27 van 3S

834269 00035



Belastingdienst

Boek

Sectie

Hoofdstuk

IV Beleid

Processen Distribjtie

Naam

7 3 4 Schematische weergave

I Wijziffng Ofgarni

Wiaflwo
rwuw convenanC

Wijzpginginwt

he
Gahifl

«nd«t»l»n»n

ccnvaoarrtaanvraas

Argntotofi

I Verwijdeni 1

___[ Verwijderd 4

SuppI

Schrijver

Akkoord

Versie

Datum

Pagina

1 1Release

Sector

AfdVbur IM Toeslagen

10 2 6 l A 2017

28 van 35

834269 00035



Belastingdienst

8oek

Sectie

Hoofdstuk

IV Beleid

Distributie

Naam

Processen

7 4 Processtap Beheren afspraken document

7 4 1 Doel

Het beoofdelen van relevante wijzigingen en n^ar aanleidmg daarvan aangassen van bestaande Verwiiderd a v

afspraken

7 4 2 Globale beschrijving

Het afspraken document is te positioneren als bijiage bij een convenant Het bevat operationele

afspraken over het proces van ZTA aanvragen door infermediairs Het kan In onderling overleg tussen

intermedlairs en Belastingdienst Toeslagen worden aangepast

Voor het beheren van het afsprakendocument is nu geen gedetailleerd proces ingericht Er moet een

reden zijn om het document aan te passen De gekozen werkwijze hiervoor is dat de procesregisseuf
ZTA de operationele contacten heeft met de intermedlairs HiJ beheert daarom deze afspraken en

draagt erzorg voor dat de juiste partijen worden betrokken bij de wijzigingen Dit vindt in ieder geval

plaats in afstemming met de accountmanager Hij draagt er zorg voor dat de aanpassingen worden

gecommuniceerd

7 4 3 Werking

Begintrigger Een verzoek tot aanpassing van afspraken

kan ook zijn het jaarlijks convenantoverleg

Sron van de trigger Intern Toeslagen of Extern vanult intermedlairs

Voorwaarden

Inkomende producten en diensten

7 4 4 Schematische weergave
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8 Werkproces Handhaving

8 1 Doel

Met bewaken van da reohtmatigheid van afhandeling van aanvragan en toekenning van toesfagen

Pefinieren

Controleren

Horizontaal

toezicht

Controleren

aarJeveiing
inteimediars

met convenant

8 2 Processtap Risicoselectie ZTA

8 2 1 Doel

Het bepaien van criteria aan de hand waarvan een selectie van ZTA aanvragers kan worden gemaakt
waarvoor een fraude risioo wordt gelopen

8 2 2 Globale beschrijvittg

Voor de processen van het toekennen van toeslag zijn risicoselecties gedefinieerd Indies aan een

aanvrager aan de criteria voldoet dan wordt deze uitgeworpen Dit kan zowel op basis van een

specitleke reden als op basis van hettotale risioo van de aanvraag

Voor ZTA voldoen nieuwe aanvragen vaak aan de criteria om uitgeworpen te worden een aanvrager

is vaak een nieuwe BSN en heeft een buitenlands adres Dit is norinaal gesproken voldoende om

uitgeworpen te worden maardlt wordt bij deze uitworpredenen bij aanvragen die doorde

intermediairs worden aangeleverd bron 48 nietgedaan

8 2 3 Werking

Begintrigger Periodiek of incident

Bron van de trigger Besturingscvcius handhaving of media politiek

Voorwaarden
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8 2 4 Schematische weergave
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8 3 Processtap Controleren horizontaal toezicht

8 3 1 Doel

Het controleren van de ZTA intermediairs om te constateren of deze voldoen aan de in het convenant

afgesproken voorwaarden

8 3 2 Globale beschrijving

De grote intermediairs worden perlodiek gecontroleerd Daarvoof gaat een controleur van

handhaving naar de intermediair en oontroleert daar een sieekproef van de aanvragen De oontroie

van per aanvrager betrett

Het uitzendcontract

Legitimatiegegevens identificatie

Zorgverzekeri ngsgegevens
Bankgegevens rekening de bankrekening van de arbeidsmigrant
Controle op het correct doorgeven van starten en stoppen van de zorgaanvraag

Controle op aanwezigheid van een machtiging tot aanvragen voor arbeidsmigrant

De controle op bankrekeningnummer moet worden gedaan op een recent digitaal bankafschrift of

een kopie daarvan Dit vioeit voort uit het beleid m b t 1BRN

Verwijderd De controle de bankrekening blijkt op basis van

de bankpas te warden gedaan De vetzekeringegegevens
geven bier ook richting Er wordt gesproken over het

controleren van het rekeningnummer aan de hand van een

recent bankafschrilt Dir leidt lot praktisch problemen oniidat de

atbeidsmgrant deze dan ‘thuis’ zou moeten halen If

De controle leidt tot een rapportage aan handhaving In de rapportage zit een beoordeling besloten

van de controle In het geval van een onvoldoende beoordeling zal door handhaving beoordeetd

worden welke stappen ondernomen worden Dit zal doorgaans leiden tot verbeteringsgesprekken met
_

de intermediair dit wordt samen met de aooountmanager gedaan

Verwijderd y

Er wordt gedacht aan het faciliteren van de controles door het realiseren van uitwisselingsfaciliteit
voor te controleren gegevens Deze is momenteel in de planfase

8 3 3 Werking
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f Verwijderd 4
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Bron van de trigger Team Handhavina

Voorwaarden

Inkomende producten en dienslen

8 3 4 Schematische weergave

0
Controteren
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toezichtI X Geslaagd

s
Penodiek Gateway

Onveldoends

8 4 Processtap Controleren aanlevering intermediairs met convenant

8 4 1 Doel

Het controleren of via de ZTA route aangeleverde berichten door convenanthouders zijn

aangeleverd

8 4 2 Globale beschrijvltig

Voorde aanlevering van berichten via de ZTA route moel een intermediair via Logius aanleveren Er

is bij Logius geen controle of een intermediair een convenant heeft Hetzou daarom kunnen dat een

niet convenanthouder deze berichten kan aanleveren Zie uitgangpunten

Er wordt een periodieke rapportage ingericht waarin alle bedrijven op RSIN nummer die berichten

aanleveren via het ZTA kanaal ZTA intermediairs bron 43 op een rij worden gezet

Op basis van deze lijst wordt gecontroleerd of alle aanleverende bedrijven een convenant met

Toeslagen hebben

8 4 3 Werking

Begintrigger Periodiek of incident

Bron van de trigger Besturingscyclus handhaving of media politiek

Voorwaarden

Inkomende producten en diensten

8 4 4 Schematische weergave
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9 Werkproces Interacteren

Het werkproces interacteren betreft twee stromen de beantwoording van vragen vanuit intermediairs

en vragen Indlvldueel tijdelijke arbeldsmigrant

WP Interacteren

m ♦ ES
Beantwoorden

vraaen

InteriTwdiaire
Ontvangen

intermedrarvraag

Intermediairvraag
baantwoord

OB

0o
Beantwoorden

vragen

Individueel

♦

Ontvangen
Individuele vraag

Indtviduele vraag
beantwoord

9 1 Processtap Beantwoorden vragen intermediairs

Intermediairs verzorgen voor tijdelijke arbeidsmigranten de aanvraag van zorgtoeslag Deze

intermediairs moeten daarvoor een convenant met Toeslagen hebben dit wordt vanuit betieren

convenantbouders aan verhuuradministratie gemeld

Na het indienen van de aanvraag kunnen er vragen antstaan over de Ingediende aanvraag Dit betreft

meestal de status van behandeling of het missen van verwachte betaling Het beantwoorden van de

intermediair vragen wordt hieronder beschreven Voor deze vragen is een apart kanaal ingericht in de

vortn van een postbus of er kan telefonisch contact worden opgenomen

9 1 1 Globale beschrijving

De ontvangen vragen worden per stuk beoordeeld op status In het verwerklngsproces en op betaling
van de toeslag Als dit is beoordeeld dan kan de vraag worden beantwoord en wordt een antwoord

geformuleerd en versfuurd

9 1 2 Werking

Begintrigger Ontvangen intermediairvraag in de ZTA postbus OF

telefonisch contact

Bron van de trigger ZTA Intermediair

Voorwaarden Een vraag meet duidelijk zijn en verwijzen naar een

arbeldsmigrant bsn
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9 1 4 Uitvoering

Het doel van de processtap is de vraag van de intermediair betreffende een aanvraag ZTA te

beantwoorden Er warden in de afgeiopen jaren 300 600 mails met vragen van intermediairs per jaar

ontvangen in iedere mail kunnen meerdere vragen over aanvragen zijn opgenomen Deze processtap
wordt per BSN uitgevoerd

Deze vragen worden behandeld door Team Vraag 2 afdeling Verhuurders administratie

9 1 5 Activiteit Bekijken status in proces

Op basis van het BSN van aanvrager wordt in TVS bekeken wat de status van de aanvraag is Het

proces v66r TVS Is niet Inzichtelijk Er wordt gekeken naar de klantondersteuningspagina In het

kantoorportaal waarin alle statusmeldingen zichtbaar ziJn

Indian het over het huidige Jaar gaat 2016 is TVS de bron van informatie

Voorgaande jaren kunnen alleen in het ZSP { zorgspeclals worden bekeken dil is een

raadpleegscherm van NBS Dit is beschikbaar tot NBS wordt uitgefaseerd daarna zijn de gegevene

historisch raadpleegbaar via TVS uit TAV ECM

9 1 6 Activiteit Bekijken status betalingen

In het systeem DACAS wordt de status van de beschikkingen betaling geoontroleerd

9 1 7 Activiteit Antwoord formuieren

De antwoorden worden geformuleerd in een mail en aan vrager intermediaif gestuurd

9 2 Processtap Beantwoorden vragen individueel

Deze processtap is voor iedere aanvrager van toeslag bij de Belastingdienst gelijk het loopt via de

belastingtelefoon of per post Dit geldt ook voor de ZTA aanvrager als hij direct contact opneemt

Dit deel van het regulier proces is alleen ter lllustratie opgenomen Voor deze besohrijvlng van het

ZTA proces val het buiten scope

Verwijderd 1

f Verwijderd 4

SuppI

Sohrijver

Akkoord

Release

Sector

Afd bur IMToeslagen

Versle 1 1 1

Datum 1 ^2017
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Re Retr Betr Betr Betr ZTA convenant en afsprakendocument concept versie 0 1

10 2 e

10 2 e

23 05 2017 19 1710 2 eaan

10 2 0 10 2 0Cc 10 2 6 10 2 6

10 2 0

]Toeslagen BLDVan

Aan I
10 2 0

10 2 6 10 2 6 @belastingdienst

@belastingdienst 10 2 0Cc 10 2 0 10 2 6

ljy@belastmgdienst10 2 6 @belastingdienst 10 2 610 2 6

@belastingdienst
Inning is nagenoeg gereed met de portaqlvoorsiening Voorlopig sluit alleen vd Voort aan zat vorige
week volgens mij nog in de testfase

HollandZorg gaqt volgens mij eind dit jaar Ivm vertraging bij de BD hadden ze de prioriteiten
ergens anders gelegd
LTO gaat begin volgend jaar over

10 2 610 2 6

Grt 10 2 6

Op 23 mei 2017 om 18 03 heef

volgende geschreven

10 2 610 2 6 ®belastingdienst nl het

10 2 6Hoi

Het onderstaande stuk

5 Aanvraag zorgtoeslag

1 Voor een correcte verwerking van de aanvraag levert [
een daartoe door de Belastingdienst Toeslagen ter beschikking gesteld
Excelformulier de volgende gegevens van de werknemer aan bij de

Belastingdienst Toeslagen
a het burgerservicenummer
b het rekeningnummer van een Nederlandse of buitenlandse bankrekening dat op

naam staat van de werknemer

2 Als de aanvraag niet voldoet aan de specificaties van het door de

Belastingdienst Toeslagen gehanteerde systeem dan zal [
de daarbij doorgekregen foutmelding een aangepaste aanvraag indienen die wel

aan de specificaties voldoet Voor eventuele vragen hierover wordt verwezen naar

de in artikel 1 tweede lid van dit afsprakendocument

] door middel van

] aan de hand van

Moet dat niet worden aangepast dacht dat Inning bezig was klaar is met een

portaalvoorziening voor rekeningnummers
Daarnaast leveren ze bij ons via een geautomatiseerde koppeling gestructureerde

meldingen aan Dat gaat zeker niet met excel en dat zou je hieruit kunnen

opmaken

Denk ook dat we iets moeten opnemen vinden van deopgaaf wereldinkomen

Overlegje kan geen kwaad

10 2 6

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht | 10 2 6

M 10 2 6

file C Usersj~^0 2 6 |^AppData Local Temp notesF052F8 ~web5884 htm 16 10 2020
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@1 10 2 e @betastmedietist nl

10 2 e

dubbel

Van |
Aan | 10 2

iToesfagen BLD

|@Belastinqdienst
”

]@Be astingdienst f

10 2 6

10 2 0

10 2 0 |@Belastingdien5t | 10 2 6Ccl 10 2 6 10 2 6

10 2 6 j@Belastingdienst10 2 6 J@Belastingdienst iM e L
Datum 13 05 2017 11 20

Onderwerp Beir Betr Beir ZTA convenanten afsprakendocumeni concept versie 0 1

10 2 6 en anderen

Bijgaand 0 2 versie van beide documenten zowel geschoond als ongeschoond

[bijlage afsprakendocument ZTA zorgverzekeraar 0 2 nav schoon doc is verwijderd
W BLD] [bijiage afsprakendocurrientZTAzorgverzekeraar 0 2 nav

10 2 6

scnoon doc is verwijderd door|
10 2 6 I IV BLD] [bijiage convenant ZTA zorgverzekeraar 0 2 nav] 10 2 6 l^oc is

IV BLD]

door 10 2 6

10 2 6 | aoc IS verwijaera door

zorgverzekeraar 0 2 navi 10 2 6

IV BLD] [bijiage convenant ZTA

10 2 6

verwijderd door 10 2 6

Moet er nog een nverlenie knmen Miggnhien nnk nnnietg vinden van rie mail over het fnrnnulier

wereldinkomen 11 1

11 1

Met vriendelijke groet
10 2 6

Juridisch beleidsmedewerker

Belastingdienst Toeslagen
Beleld en Vaktechniek

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht
Postbus 2092 I 3500 GB I Utrecht

10 2 6

10 2 6 1@belastlnadienst nl

10 2 6

dubbel

10 2 6 [roestaqen BLDVan J
Aanf 10 2 6 |@Belastingdien^

|@Belastingdienstl 10 2 6 I 10 2 6 | a BeIas1ingdienst 10 2 6 |
J@Belastingdienst I 10 2 6 ^

10 2 6

10 2 6 10 2 6Cc

10 2 6 10 2 6 ]@Belastingdienst
Datum 12 04 2017 15 22

Onderwerp Beir Betr ZTA convenant en afsprakendocument concept versie 0 1

Hierbij met excuus voor de late reactie mijn commentaar

Zal ik een overlegje regelen om afspraken te maken over het vervolg

Een item voor de intermediairs is ook nog het NIMBI formulier

grt 10 2 6
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834270 00036



pagina 3 van 4

[bijiage convenant ZTA zorgverzekeraar 0 1 10 2 doc is verwijderd door 10 2 e

10 2 0 ^Toeslaqen BLDI [bijiage afsprakendocument ZTA zorgverzekeraar 0 1 10 2 0 doc

^Toeslagen BLD]is verwijderd door 10 2 0

[bijiage LTO suggesties Formulier wereldinkomen pdf is verwijderd door

I 10 2 0 [Toeslaqen BLDI

10 2 6

dubb0l

Troeslaqen BLD10 2 0Van

10 2 6 n@Bslastlngdiensl
]@Belaslinqdienst KlaasH WM

10 2 0

Aan

10 2 6 ]@BelastingdienstCc 10 2 6 10 2 6

10 2 6 l@Belastingdlenst @Belastingdlenst
Datum 15 03 2017 10 50

Onderwerp Betr ZTA convenant en afsprakendocument concept versie 0 1

Dag 10 2 6

Prima stuk Ik heb alleen wat tekstuele opmerkingen

10 2 6[biilage afsprakendocument ZTA zorgverzekeraar 0 1p 2|qJoc is verwijderd door

F 10 2 6 Itnpci n BLD] [bijiage convenant ZTA zorgierzekeraar 0 o Z rdoc is verwijderd door

Foeslagen BLD]

anp

10 2 6

Met vriendelijke groeten

10 2 0

Beleidsmedewerker Terugvordering

Belastingdienst Toeslagen Utrecht

T 10 2 0

Mob 10 2 6

1@belastingdienst nl10 2 6

dubbel

Van I
Aanf

lloe si age n BLD10 2 6

|@Bela5tinqdienstJ 10 2 6

J@Belastingd ienst 10 2 6

10 2 610 2 0 10 2 6

10 2 [ 10 2 6 j@Belastingdienst 10 2 6 [ 10 2 6

10 2 6 j@Belastingdienst
Datum 14 03 2017 15 01

Onderwerp ZTA ccnvenant en afsprakendocument concepf versieO 1

Collega s
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Zie bijgaand Graag jullie reactie daar waar nodig

[bijiage afsprakendocument ZTA zorgverzekeraar 0 1 doc is verwijderd door

io 2 e ^Toeslagen BLD] [bijiage convenant ZTA zorgverzekeraar 0 1 doc is verwijderd door

Toeslagen BLD]

I0 2 e

10 2 e

Met vriendelijke groet
I0 2 e

Juridisch beleidsmedewerker

Belastingdienst Toeslagen
Beleid en Vaktechniek

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht
Postbus 2092 I 3500 GB | Utrecht

10 2 6

1@belastinadienst nl10 2 6

I0 2 e

file C Usersj| 10 ^ S [AppData LocalTemp notesF052F8 ~web5884 htm 16 10 2020
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1 | I0 2 e~^vandervoortgroep nl

J 10 2 e febelastingdienst nl | io 2 e |belastingdienst nl

|l0 2 e®vandervoongroep n I

Van

Aan

10 2 e

Cc 1U 2 6

Datum

Onderwerp

04 09 201 16 49

00 RE Concept convenant ZTA

DagQMI

Bedankt voor het toesturen van het nieuwe concept convenant en het afsprakendocument
We hebben de documenten bekeken en sturen je in de bijiage onze suggesties in track

changes
Tevens zullen we in deze mail een algemene toelichting op onze suggesties geven

Ik heb mijn collega in de CC van deze mail opgenomen

en dan zal| i0 2 e |mijn taken

10 2 e

Buiten verzoek

overnemen

Zou je| i0 2 e I in de verdere correspondentie over de nieuwe stukken willen opnemen

Alvast bedanktl

Toelichting suggesties

• In dit concept convenant worden wij net als in het vorige convenant omschreven als

aanbieder van zorgverzekeringen als bedoeld in de Zorgverzekeringswet In het kader van de

Wet Financieel Toezicht Wft is deze terminologie niet correct wij adviseren en bemiddelen

in zorgverzekeringen en het zijn daarom ook niet onze verzekeringsnemers Wellicht goed
om dit bij een vernieuwing van het convenant gelijk aan te passen

• De beperking dat het convenant alleen betrekking heeft op arbeidsmigranten die

geen toeslagpartner hebben is reeds komen te vervallen

• Er is in het afsprakendocument opgenomen dat wij alleen een aanvraag kunnen

indienen voor werknemers die zelf nog geen zorgtoeslag hebben afgevraagd 3g 5 4 Hier

blijken de systemen voor de Belastingdienst in de praktijk niet op te zijn ingericht in de

praktijk blijkt een nieuwe aanvraag automatisch de oude aanvraag overrulen

De benodigde gegevens worden al enige tijd middels XBRL Digipoort verstrekt en

niet langer via een Excelformulier

• Onderdeel 7 2 van het Afsprakendocument is nieuw opgenomen Wij hebben

begrepen dat hiervoordezelfde voorwaarden zouden gelden als het machtigingsformulier
4 3

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben hoor ik het graagi

Met vriendelijke groet
10 2 e

834079 00040
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Verzekeringen I Hypotheken I Pensioenen

Herenbosstraat2 1741CG SCHAGEN

Tel 0224 | io 2 e | Mob 06 | io 2 e

Aanwezig maandag dinsdag en donderdag

]@belastingdienst nl [mailto | io2 e pbelastingdienst nl]Van

Verzonden woensdag 2 augustus 2017 12 22

Aan

Onderwerp Concept convenant ZTA

10 2 e

10 2 e

Beste

Hierbij tref je een aangepast concept convenant aan dat betrekking heeft op het

huidige ZTA proces

Kun je het convenant bestuderen en eventuele op en aanmerkingen naar mi] sturen

In September oktober kunnen we de eventuele op en aanmerkingen onderling
afstemmen waarna het convenant vervolgens definitief kan worden vastgesteld

10 2 em vr gr

834079 00040
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Ontvangst en akkoord polls Datum

Door hiernaast een handtekeningte plaatsen verklaart de werknemer de polls gezien en akkoord

bevonden te hebben

Handtekening
werknemer
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Fw overleg convenanten

12 13

Van

02 10 201710 2 e aan 10 2 e

iToeslagen BLD10 2 e

Toeslagen BLD@BelastingdienstAan

3 Attachments

10 2 e

iPDF

Aanmeldformulier Blanco 30 12 2016 pdf concept convenant ZTA zorgveizekeraar 20170731 Opmerkingen LTO 2 10 2017 doc

I
concept afsprakendocumentZTA zorgverzekeraar 20170731 Opmerkingen LTQ 2 10 2017 doc

10 2 e

hierbij ook nog de convenanten met op en aanmerkingen door LTO

LTO heeft daarnaast de machtiging geintegreerd in een aanmeldformulier

11 1

grlj io 2 e

Zie het bijgevoegde bestand concept convenant ZTA zorgverzekeraar 20170731 Opmerkingen LTO
2 10 2017 doc Zie het bijgevoegde bestand concept afsprakendocument ZTA zorgverzekeraar
20170731 Opmerkingen LTO 2 10 2017 doc Zie het bijgevoegde bestand Aanmeldformulier Blanco
30 12 20l6pdf

Doorgestuurd door| 10 2 e |Toeslagen BLD op D2 1Q 2017 12 1 D

Van 10 2 e hoeslaaen BLD

Aan ] 10 2 e A oeslagen BLD@Belastingdienst
CJatum 28 09 2017 10 08

Onderwerp overleg convenanten

Uitnodiging heb ikgestuurd dinsdag 10 10 kan iktoch wel metde convenanten van vdVoorten

HollandZorg ENO Hierbij ook de convenanten van ABU en NBBU
^

11 1

11 1

[bijiage 20140919 Convenant met NBBU doc is verwiiderd door

20140919 Convenant metABU doc is verwijderd door^
Afsprakendocument met de NBBU doc is verwijderd door

20140919 Afsprakendocument met de ABU doc is verwijderd door

}Toes agen BLD] [biJIage
Toeslagen BLD] [bijiage 20140919

[Toeslagen BLDI [bijiage

^Toeslagen BLD]

10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e
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Betr Betr Fw Betr Verificatie IBRN

2017 12 11

Van

Aan

Overzicht Dit bericht is beantwoord

10 2 e 13 0210 2 e aan

Foeslagen BLD10 2 e

]Toeslagen BLD@Belastingdienst10 2 e

Dat gaat nu te ver Ik ga hier verder geen actie op uitvoeren Wat mij betreft gewoon opnemen in het convenant Als

intermediair hier niet mee akkoord gaan krijgen we een ander verhaal en moeten we wellicht escaleren naar M1

grt io 2 e

dubbel

Van C Toeslagen BLD

nbesl^en BLD@Belastingdienst
rToeslaa6n BLD@Belastinqdienst

10 2 e

10 2 e

10 2 eCc

Datum 13 02 2017 12 03

Onderwerp Betr Fw Betr Verificatie IBRN

10 2 e

En nu Gewoon opnemen in het convenant

11 1

Is het misschien mogelijkom een IBRN convenant met de intermediarte sluiten zodat op diens rekening kan worden

uitbetaald Moet dan wel sprake zijn van een zorgverzekeraar en volgens mij kan dat dan niet bij alle

convenantpartners wel bij HollandZorg

Met vriendeliike groet
10 2 e

Juridisch beleidsmedewerker

Belastingdienst Toesiagen
Beleid en Vaktechniek

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht
thi IC 9nQ9 I 9Fnn nR l l Itror ht

10 2 e

I0 2 e l@belastingdienst nl

I0 2 e

dubbel

Jbeslaoeri BLD10 2 eVan

10 2 e iesiagen BLD@BeiastingdienstAan

Datu

Onderwerp Fw Betr Verificatie 1BRN

10 2 e

tbv het convenant
— Doorgestuurd doorf 10 2 e oeslagen BLDop 13 02 2017 10 52 —

[Toeslagen BLD

l@^lastingdienst
^^Beiastingdienst

10 2 eVan

Aan in 0 a

Cc 10 2 e

DatUirr

Onderwerp Fw Betr Verificatie IBRN
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