
1 Indien er een geschil ontstaat tussen partijen over dit convenant trachten

partijen binnen een redelijke termijn in overleg tot een opiossing te komen

2 Geschilbeslechting geschiedt uitsluitend in onderling overleg
3 Er is sprake van een geschil indien tenminste een partij de ander hierover

schriftelijk heeft bericht

Artikel 14 Inwerkingtreding en looptijd

1 Dit convenant treedt in working met ingang van de dag na ondertekening door

beide partijen en wordt onverminderd artikel 11 voor onbepaalde tijd

aangegaan

2 Dit convenant vervangt het huidige convenant en daarbij horende bijlage n

met ingang van de datum volgens het eerste lid

Artikel 15 Bijiagen

1 De volgende bij dit convenant behorende bijiage maakt integraal onderdeel uit

van dit convenant het afsprakendocument
2 Toekomstige bijiagen die onder de werking van dit convenant gaan vallen

maken vanaf de datum inwerkingtreding van die bijiage eveneens integraal
onderdeel uit van dit convenant In de bijiage wordt de verwijzing naar dit

convenant opgenomen

Artikel 16 Geheimhouding

Partijen verbinden zich over en weer de in het kader van de uitvoering van deze

overeenkomst uitgewisselde dan wel uit te wisselen informatie geheim te houden

en deze geheel noch gedeeltelijk aan enige derde bekend te maken behoudens

voor zover een verplichting tot openbaarmaking voortvioeit uit de wet een

rechterlijke uitspraak of dit convenant

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op dit convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Artikel 18 Publicatie

1 Na ondertekening inwerkingtreding van dit convenant wordt de tekst daarvan

gepubliceerd in de Staatscourant en op www toeslaqen nl

2 Bij wijzigingen in het convenant dan wel opzegging of beeindiging van het

convenant vindt het eerste lid overeenkomstige toepassing

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend

10 2 e

10 2 e
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Afsprakendocument

Dit afsprakendocument maakt integraal onderdeel uit van het convenant tussen

HoilandZorg en de Belastmgdienst Toeslagen betreffende de aanvraag en stopzetting van

zorgtoeslag voor arbeidsmigranten In dlt document zijn de nadere voorwaarden

opgenomen waaronder HoilandZorg de aanvraag en de beeindiging van de zorgtoeslag

voor verzekerde werknemers verzorgt

Algemeen1

1 Het contact van de werknemer met de Belastingdienst Toeslagen verloopt normaal

gesproken via HoilandZorg
2 Voor algemene vragen over de wijze van uitvoering van dit afsprakendocument en

voor specifieke vragen over de problemen die worden ondervonden bij het aanvragen

van een zorgtoeslag of beeindigen van een zorgtoeslagaanvraag kan HoilandZorg

contact opnemen met de Belastingdienst Toeslagen via

Zorgtoeslag_Seizoensarbeiders@belastingdienst nl

2 Werknemer

HoilandZorg mag de aanvraag voor zorgtoeslag alleen verzorgen van een werknemer die

a op de eerste dag van de maand waarvoor zorgtoeslag wordt aangevraagd 18 jaar of

ouder is

b verzekerd is middels HoilandZorg op de eerste dag van de maand waarvoor

zorgtoeslag wordt aangevraagd
c met een adres staat ingeschreven in de Registratie Niet Ingezetenen of de

Basisregistratie Personen

d een Nederlandse of buitenlandse bankrekening op zijn naam zijn heeft

e beschikt over een burgerservicenummer
f die HoilandZorg heeft gemachtigd voor het aanvragen van de zorgtoeslag door middel

van een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier

3 Machtiging

1 HoilandZorg geeft een wijziging in de machtiging die van belang is voor de aanvraag

en verstrekking van de zorgtoeslag door aan de Belastingdienst Toeslagen

2 HoilandZorg bewaart de machtiging in haar administrate gedurende de termijn die zij

gehouden is het verzekeringsdossier van de werknemer te bewaren maar tenminste

gedurende vijf jaren na het kalenderjaar waarvoor zorgtoeslag wordt aangevraagd

HoilandZorg mag er voor kiezen om de machtiging door de werkgever te laten bewaren

mits de werkgever de machtiging op eerste verzoek van HoilandZorg aan haar ter

beschikking stelt

3 Op verzoek van de Belastingdienst Toeslagen zal HoilandZorg de

Belastingdienst Toeslagen inzage verlenen in of een kopie verstrekken van de

machtiging

834205 00058



Aanvraag zorgtoeslag4

1 Voor een correcte verwerking van de aanvraag levert HollandZorg de benodigde

gegevens middels XBRL Digipoort aan De IBAN nummers van de arbeidsmigranten

worden middels een daarvoor afgesproken proces aangeleverd Vooralsnog gaat dit via

een Excel formulier maar op termijn zal dat via een alternatief proces verlopen

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

Belastingdienst Toeslagen gehanteerde systeem dan zal HollandZorg aan de hand van

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

Correspondentie betreffende en uitbetaling van de zorgtoeslag5

1 De Belastingdienst Toeslagen stuurt beschikkingen en overige correspondentie

betreffende de zorgtoeslag in beginsel naar het buitenland adres van de werknemer dat

bij de Belastingdienst Toeslagen bekend is

2 Als de werknemer met een adres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen

ontvangt hij in afwijking van het eerste lid de beschikking in de Berichtenbox op

MijnOverheid De beschikking is ook te raadplegen in het portaal Mijn toeslagen

3 Het uitbetalen van de zorgtoeslag vindt uitsiuitend plaats op een daartoe door de

werknemer bestemde bankrekening die op zijn naam staat

Verplichtingen van HollandZorg6

1 HollandZorg beeindigt de zorgtoeslag van een werknemer met ingang van de dag dat

a de werknemer niet langer voldoet aan een van de voorwaarden van artikel 3 van dit

afspra kendocument

b het convenant is geeindigd of

c het om enige andere reden niet langer is toegestaan om de zorgtoeslag voor

werknemers aan te vragen

2 HollandZorg dient in het kader van toezicht de volgende stukken beschikbaar te

houden voor de Belastingdienst Toeslagen

a een kopie van een geidig identiteitsbewijs paspoort of identiteitskaart

b een bankafschrift of screenshot van de internetbankieromgeving of de bevestiging

van de bank van de aanvraag voor het betreffende rekeningnummer dat niet ouder mag

zijn dan 2 maanden na de datum waarop HollandZorg de aanvraag heeft ingediend of 2

maanden na de startdatum van de zorgverzekering

c de machtiging en

d HollandZorg mag er voor kiezen om deze stukken door de werkgever te iaten

bewaren mits de werkgever deze op eerste verzoek van HollandZorg binnen een

redelijke termijn aan haar ter beschikking stelt

Toezicht7

De Belastingdienst Toeslagen behoudt zich het recht voor de aanvraag van de

werknemer op juistheid en volledigheid te controleren
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Betr Fwd Mail 1 Zorgtoeslag Arbeidsmigranten
io 2 e I03 07 2019 15 17

10 2 e 10 2 eaan

Cc 10 2 e

^Toeslagen BLD

SMP BLD@Belastinedienst

foesl agen BLD@Belastingdienst

10 2 e

Van 10 2 e

Aan 10 2 e

Cc 10 2 e 10 2 e

p@Belastingdienst
io 2 e ^oeslagen BLD@Bel astingdi enst

Overzicht Dit bericht is beantwoord

10 2 e

Hallo

Het heeft even geduurd maar bij dezen dan het antwoord op de vragen Mocht er nog lets

onduidelijk zijn dan is het wellicht handig om een overleg in te plannen

Wie is verantwoordelijk voor uitbetalingen die plaatsvinden op een ander

rekeningnummer dan dat van de rechthebbende

Op basis van artikei 7 tweede lid van het convenant is B T niet aansprakeiijk voor een

uitbetaling op een onjuist rekeningnummer dat door LTO is doorgegeven Als LTO een foutief

rekeningnummer heeft doorgegeven is dat een zaak tussen LTO en de werknemer

Voor de voiledigheid de tekst van artikei 7 iid 2

De Belastingdienst Toeslagen is niet aansprakeiijk voor schade die is ontstaan louter als gevolg
van uitbetaling van de zorgtoeslag op een onjuist rekeningnummer zoland de uitbetaling door

de Belastingdienst Toeslagen heeft plaatsgevonden op het door LTO Arbeidskracht namens de

werknemer opgegeven rekeningnummer

Is het juist dat we geen controle uitvoeren op de rekeningnummers die worden

doorgegeven via het ZTA proces omdat in het convenant is afgesproken dat de

Beiastingdienst niet aansprakeiijk is

Nee dit is niet juist LTO is verpiicht de voor IBRN vereiste bewijsstukken in de administratie op

te nemen B T kan toezicht uitoefenen op deze administratie Zo is vorig jaar bijvoorbeeld een

dergelijke toezichtactie uitgevoerd
Zie ook artikei 6 tweede lid afsprakendocument
2 LTO Arbeidskracht dient in het kader van toezicht de volgende stukken beschikbaar te

houden voor Belastingdienst Toeslagen
a een kopie van een geldig identiteitsbewijs paspoort of identiteitskaart

b een bankafschrift of screenshot van de internetbankieromgeving of de bevestiging van de

bank van de aanvraag voor het betreffende rekeningnummer dat niet ouder mag zijn dan 2

maanden na de datum waarop LTO Arbeidskracht de aanvraag heeft ingediend of 2 maanden na

de startdatum van de zorgverzekering
c de machtiging en

d LTO Arbeidskracht mag er voor kiezen om deze stukken door de werkgever te laten bewaren

mits de werkgever deze op eerste verzoek van LTO Arbeidskracht binnen een redelijke termijn
aan haar ter beschikking stelt

Gaan de afspraken in het convenant voor op de wettelijke bepalingen over het

moeten uitbetalen op een rekeningnummer dat op naam staat van de rechthebbende

Het convenant en het bijbehorende afsprakendocument zijn conform de IBRG wetgeving Het

rekeningnummer dat LTO doorgeeft moet ook op naam van de rechthebbende staan zie ook

artikei 5 derde lid afsprakendocument
3 Het uitbetalen van de zorgtoeslag vindt uitsluitend plaats op een daartoe door de werknemer

bestemde bankrekening die op zijn naam staat

Is het standpunt dat wordt ingenomen bij TOR juist en juridisch houdbaar als iemand

dit aanvecht

Gezien het voorgaande lijkt ons dat het geval

Met vriendelijke greet
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10 2 e

Belastingd ienst Toeslagen
Prod uctieregie

10 2 eM

]@bfilastinQdienst nlI 10 2 e

dubbel

]SMP BLDVan

Aan

Datum 17 06 2019 10 04

Onderwerp Fwd Mail 1 Zorgtoeslag Arbeidsmigranten

10 2 6

p@BelastingdienstI 10 2 e

Hoi 10 2 6

Dit is de mail waarin het eea uiteen gezet wordt over onze vraag Mocht je meer willen weten dan

kun je het beste even schakelen met 10 2 6

Met vriendelijke greet

10 2 6

B CAP Unit Centrale Functies

Team Juridisch Advies en Klachteii

Financien

John F Kennedylaan 8 | Apeldoom | WBC gebouw | io 2 e

T
10 2 6

10 2 6 febelastingdienst nl

Begin doorgestuurd bericht

1 10 2 6 ]q belastingdienst nlVan

Datum 9 april 2019 om 14 36 25 CEST

Aan f

Kopie

10 2 6

]@belastingdienst nl

l^bel astingdienst nl

10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 j belastingdienst nl

Onderwerp Mail 1 Zorgtoeslag Arbeidsmigranten

10 2 6

Dag 10 2 6

Vanuit de leercirkel klachten wil ik graag een tweetal onderwerpen bij je onderde aandacht

brengen Op verzoek van

voorieggen met het verzoek om te beoordelen of de werkwijze die bij B CAP UPl wordt

gehanteerd de juiste is Ikstuurje hierover2 aparte maiitjes

en 10 2 6 wil ik de casussen aan je10 2 6

Het eerste onderwerp betreft het uitbetalen van de Zorgtoeslag IBRN middelen voor

arbeidsmigranten

10 2 6
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BRG

In BRG worden normaal gesproken rekeningnummers voor 1BRN middelen geregistreerd op
basis van een binnengekomen verzoek Veelal is dit verzoek afkomstig vanuit een van de

digitale portalen waarmee een rekeningnumnneraan de Belastingdienst kan wotden

doorgegeven door particulieren
Omdat voor het uitbetalen van de 1BRN middelen artikel 7a invorderingswet 1990 van

toepassing is is na het registreren een Vaiidatieproces ingericht waarin wordt vastgesteld of de

doorgegeven geregistreerde rekeningnummer op naam staat van de rechthebbende In dit

proces wordt resp RBG uitgevraagd een NAW navraag gedaan dit wordt vervangen door het

verwijzingenportaal of er wordt aan de belastingplichtigen gevraagd bewijsstukken overte

leggen Als uit een van de controles de juiste tenaamstelling blijkt wordt het rekeningnummer in

BRG gevalideerd Pas nadat het rekeningnummer is gevalideerd vindtde uitbetaling plaats

ZTA

Voorde werkstroom ZTA is het doorgeven van het rekeningnummer anders ingericht Voor

deze stroom wordt door via de LTO Land en Tuinbouw Organisatie een rekeningnummer van

een arbeidsmigrant aan de Belastingdienst doorgegeven via een daarvoor ingericht portaal
Anders dan voorde reguliere IBRN rekeningnummer in BRG worden deze rekeningnummers
met onderworpen aan een controle voorde juiste tenaamstelling Het rekeningnummer wordt

vanuit deze stroom direct gevalideerd opgenomen in BRG en vanzelfsprekend vindt dan de

uitbetaling van de Zoratoeslaa IBRN middelent plaats

11 1

Convenant

Door Belastingdienst Toeslagen zijn afepraken gemaakt met LTO Deze afspraken zijn

vastgelegd in een convenant zie de bijiage Ik heb me laten vertellen dat de afspraken in dit

convenant bepalend zijn geweest voor het inrichten van het proces zoals hierboven

beschreven Volgens het convenant is de Belastingdienst Toeslagen niet aansprakelijk voor een

door LTO verkeerd doorgegeven rekeningnummer In hetzelfde convenant wordt echter

gesproken over een afsprakendocument In dit afsprakendocument staat weer dat de uitbetaling
moet plaatsvinden op een doorde belastingplichtige aangewezen rekening die op zijn naam
staat Concreet staat nergens wie wel verantwoordelijk is voorfouten in dit proces Uit een paar
klachten en inmiddels ook uit bevindingen van een Interne Controle blijkt dat er diverse

rekeningnummers via het ZTA proces zijn opgenomen in BRG die niet voldoen aan de

voorwaarden die zijn bepaald in de IBRN wetgeving

TOR

B CAP UPl UBR neemt in hetTOR proces niet de verantwoordelijkheid voor een fout in de

uitbetaling van de Toeslag als de rekening registratie afkomstig is vanuit het ZTA proces Er is

dus geen financiele compensatie vanuit de Belastingdienst als de uitbetaling op een andere

rekening dan die van de rechthebbende plaatsvindt

Vragen aan jou
Wie is verantwoordelijk voor uitbetalingen die plaatsvinden op een ander rekeningnummer dan

dat van de rechthebbende

Is het juist dat we geen controle uitvoeren op de rekeningnummers die worden doorgegeven
via het ZTA proces omdat in het convenant is afgesproken dat de Belastingdienst niet

aansprakelijk is

Gaan de afspraken in het convenant voor op de wettelijke bepalingen over het moeten

uitbetalen op een rekeningnummer dat op naam staat van de rechthebbende

Is het standpunt dat wordt ingenomen bij TOR juist en juridisch houdbaar als iemand dit

aanvecht

Bijiage
See attachedfile LTO convenant ondertekendpdf

Met vriendelijke groet

10 2 e

Kiacncen UHi
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Belastingdienst Centrale administratieve processen

Unit Productie Inning Team Bedrijfsbureau
John F Kennedviaan 8 I 7314 PS| Apeldoorn |
Gebouw E I 10 2 e

T 10 2 e

I 1U 2 e t3ibelastinadienst nl

[bijiage LTD convenant ondeitekend pdf is verwijderd door io 2 e

10 2 e
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