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Aanpassingen t o v de vorige versie

Waar wat aangepastVersie Datum

10 11 2020 2 5 N a v aanpassing in de tool verrekening
van betalingen

1 1

2 4 Opvoeren startdatum CAF zaak1 2 19 11 2020

2 4 N a v aanpassing in de tool reeds

aanwezige document gegevens overnemen

2 5 N a v aanpassing in de tool aanpassing

verrekening van betaling scherm

2 7 N a v aanpassing in de tool hulpfuncties

1 3 04 01 2021

1 4 04 02 2021 2 5 N a v aanpassing in de tool automatisch

ophalen van betaalqeqevens

1 5 06 05 2021 2 4 en 2 7 N a v aanpassingen in de tool

meerdere keren kunnen invoeren van bezwaar en

herziening voor een ouder dankzij toevoeging van

voignummer
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1 Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor de PZB er om te werken met de

compensatie tool De compensatie tool is specifiek ontwikkeld voor het

praktische controleproces inzake de berekening en uitbetaling compensatie

op het moment dat een ouder in aanmerking komt voor de

compensatieregeling^

Deze handleiding geeft op aeen enkele wiize de juridische uitwerking

implicaties van de compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare CAF

zaken^ weer Voor de juridische uitwerking implicaties van de

compensatieregeling zijn de door UHT verstrekte behandelkaders en

beoordelingsformulieren van belang Deze zijn wel gebaseerd op de voor

UHT relevante wet en regelgeving Deze handleiding compensatie tool legt
zodoende dus alleen de werking van de compensatie tool als zodanig uit

Bij twijfel vragen neem alstublieft contact op metjouw Podco of VTA

1 De compensatie tool is dus NIET bedoeld voor de hardheidsregeling OGS
2 Zie voor de compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare CAF zaken

httDs wetten overheid rii BWBR0044059 2020 09 08 link opgehaald op 30 oktober

2020
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2 De Compensatie Tool

2 1 Installatie

De Applicatie Compensatie tool is onderdeei van de Aigemene LOA s

Toeslagen Voor deze LOA s moet je geautoriseerd zijn anders moet je dit

eerst aanvragen bij jouw PODco of Teamleider De installatie van de

compensatie tool verloopt dan als voIgt
1 Ga naar Start en open Alle Programme s

2 Scrol naar beneden tot Aigemene LOA s Toeslagen zichtbaar is

3 Klik op Aigemene LOA s Toeslagen
4 Klik op App Installer

S Zelfs«rvjc6MobieleDieneten

Zoeken Prnters

^ ICT Ondersteuning

Jjj Acce»orres

Jj AigemeneLOA sToeslager

^ndawdprDgrammB s

|_j App Installer

□ boompje

j CompensfltieTool

Bluerone

j Business Explorer

^ ClassFC Shell

i Vortgeweergave

ProjrojDiTvi 5 en testanaer zoeken

E £ M
5 In het App Installer scrol naar beneden tot dat Compensatie tool

zichtbaar wordt

6 Selecteer CompensatieTool {dus zonder letters achter de

benaming
7 Selecteer plaats link op bureaublad als je het handig vind om een

snelkoppeling op het bureaublad te hebben

8 Klik op de button met een plusje

Als de installatie is voltooid verschijnt er een mapje Compensatie tool als

submap van Aigemene LOA s Toeslagen en komt de link op het bureau

blad als u die keuze heeft aangevinkt

2 2 Opstarten

Het opstarten van de compensatie tool verloopt als voIgt
1 Als jouw werkplek is opgestart klikt u op de startknop en klikt op Alle

programme s

2 Zoek Aigemene LOA s Toeslagen dan op de map Compensatie tool

en dan op Compensatie tool dus zonder letters achter de

benaming
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3 Je kunt ook de snelkoppeling op uw bureaublad gebruiken om te

starten indien u van deze nnogelijkheid gebruik hebt gemaakt

2 3 De Werkvoorraad

Er zijn verschillende stappen van behandeling We onderscheiden de

onderstaande vier stappen van behandeling

Voor deze BSN s moet je de compensatie berekening
opstellen c q aanpassen

Door

behandelen

teu

Te beoordelen De door jouw behandelde en goedgekeurde BSN s

die nog wachten op goedkeuring door de tweede en

mogelijk derde beoordelaar 4 ogen principe 6

ogen principe

Uit te betalen te

volgen

De door jouw behandelde BSN s die zijn

goedgekeurd door zowel jouzelf als de tweede en

nnogelijk derde beoordelaar 4 ogen principe 6

ogen principe

Betaald De door jouw behandelde BSN s die inmiddels zijn
verwerkt en het resultaat van de betaling betaald

niet betaald teruggestort

Opmerking Voor jou als PZB er is alleen het onderdeel door u te

behandelen van belang De rest van de stappen worden door andere

collega s binnen UHT uitgevoerd

2 4 Compensatie Berekening aanmaken

Een nieuwe compensatie berekening voor een ouder wordt als voIgt

aangemaakt
1 Voer het BSN in

Voer BSN aanvrager in

Compensatie type dooiiReiih

Type Campensatje

VoIgBuminen

Hieuw Aanmaken

Bestaande Openen

2 Kies het type document type vooraankondiging herziening
bezwaar definitieve beslissing

5
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Voer £SM m nvrager iik

Comp€ftsatK type h aimefits

Vooraankondiging V

»lgi

Nieuw Aanmeken

Bestaande Qpenen

3 Klik op Nieuw Aanmaken Als je vergeet het document type in te

voeren verschijnt er een pop up waarin wordt verzocht dit alsnog te

doen

MicrasoftAcces

Geef een documenttype op

OK

4 In de pop up dat verschijnt kun je de voigende informatie zien

• Het gekozen BSN

• Het reeds aanwezige document en waarvan je gegevens wiit

overnemen kopieren
• Het aan te maken document in dit geval Vooraankondiging^

ISI _ GNieuwe Compensatie

Gegevens kopieren vanBSNr

IVotgnr DatumType Doaiment Status

Aan It maken document Vooraankondiging

Aan te maken Jaar

X

Aannialien

5 Als je gegevens wilt overnemen van een reeds aanwezig document

dien je dit eerst aan te geven Als dit niet het geval is dien je het

eerste jaar aan te maken waarvoor de compensatie berekening moet

worden opgesteld Vul het jaar in achter Aan te maken jaar of kies

het jaar middels de piji uit de drop down box

^ Of een herziening bezwaar of definitieve beslissing

6
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\Aan te maker document Vooraankondiging

Aan te maken Jaar

Let op Je kunt hier maar een jaar kiezen andere jaren voeg je toe in het

berekening formulier zelf Handigheidje begin met het laatste jaar dan

komen de jaar kolommen gelijk in beeld de een na de ander Als je met

het eerste jaar begint moet je terug klikken om alie jaren te zien

6 Kiik vervolgens op aanmaken De tool opent het formulier voor de

berekening van de compensatie

Compensatie Tool Berekening 2014 Bereken I ToonberekerinE

Compensatieregeiing Toeslagen

—i 1U 1 d jUDcraankandiging E Valgnumnw AinvmlgeJaran

_Maani [Campenaatie rognietirolleflieitua

CompansatiaCAF iaak hardhtid

Sta^atum CAf za^k

Type rampeiisetie

Aanwraaj v66rCAF of tsapuslng hard held

Beschikking^nurrrnerherftelde beschikking

Dagtakening herstelda bescl^lkkirg

Correctie alsgevalg van CAF of toepasslrg hardheld

BesahlkkingBrummer CAF corieciie of hardheld

Dagtekening CAF correctie of kardheid

Compenaatiebedraf lsv««r na^

Vari««dlng matarMla tatiade UH

Inrarderlngsrente an kMlen

TDallchTlog

Toe laBr«irte overeenkcmstig art Z7 Awir

Toelichtirg

Datum voor berekening ToeFlagrent

El
e 0 ]

]
]

]D

]
0 xj€

€ 9^ [
€ 0 ® [ go^

3€ D

Juridlsche bijstand
Sezwoarschiift «artal puniten|

Seraepschrtft Rechtbank aanral punter

SeroepFchiift Raad van State asnlal punten

jaarlal punlen

Nadene hoonining santai helve punten

I»

L0

[ [

[ a

TMialuntBlpuhttn 0 00

1 r

I eeniaartoe I cootraleerfonn I Tu^seotlids Opilaan ILateo baoordelen

7 Om een nieuw jaar toe te voegen kiik op voeg een jaar toe

If l«Trn V^nci flplpn l mfUiidi ucnl«r •iiyoncwuarioe

Opmer c zig Indien je een nieuw jaar wenst toe te voegen is het van belang

om het vakje Naam in te vullen

De volgende pop up verschijnt

7
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NtMw Ja«r Aannnakefl

dwiiMiB thMrufaendtflAf

ftMtdt M» w hit i iV J0L4

«Hiiin iiilw I 3

J

8 Je ziet dat reeds aangemaakte jaren het jaar bevat waar mee je

gestart bent Je kunt nu een volgend jaar aanmaken ook hier een

jaar per keer Herhaal dit dus tot je alle jaren hebt aangemaakt Het

toegevoegde jaar verschijnt boven het formulier en de kolom eronder

heeft allemaal 0 waarden gekregen

2 5 Het Formulier

In de kop van het formulier vind je

Jompensatie Tool Bereksning ZOOT 2010 I Toon

^ompensatieregeling Toeslagen

1 LtgramoDoBSn J Soort docurncfil 3 o

I Statitt2 Innnrr 4 Com[ «rMt« nos niet wiedKNaam 12009
2_

|20t0

1 Het ingevoerde BSN van een ouder

2 Een vakje om de naam van een ouder in te vullen

3 Het document type^
4 De status

5 Het ingevoerde jaartal jaartallen
6 De bereken knop om de berekening te maken

7 De schuivers om als er meer dan 3 jaar zijn de andere jaren

tevoorschijn te schuiven

8 Toon berekening om de berekening te laten zien

Onderdeel Status

Ook hier is de in stap T genoemde opmerking van belang
^ De volgende document typen zijn mogelijk

• Vooraankondiging
• Herziening
• Bezwaar

• Definitieve beslissing 8
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Onder punt 4 hierboven hebben de status van een berekening benoemd

waarbij er verschillende statussen op verschillende momenten mogelijk

zijn In het onderstaande overzicht staan de verschillende statussen in een

chronologische volgorde verwerkt inclusief een korte omschrijving

Status Omschriivinq

BSN is aangemaakt BSN is aangemaakt in de compensatietool maar de

berekening is nog niet inqevuid

Compensatie is gelockt De berekening is gelockt door de gebruiker omdat

de post verkeerd is afgesloten In de nieuwste versie

zou dit niet meer moqeiilk moeten zijn

Compensatie nog niet voiledig PZB er is bezig met het invuilen van de berekening
maar heeft nog niet de gehele berekening compieet
De berekening is ook nog niet aangeboden ter

controie

Ter beoordeling 4 ogen principe De PZB er heeft de berekening ter controie

aangeboden bij zijn PODco Deze dient de

berekening tot€ 100 000 qoed te keuren

Afgekeurd 4 ogen principe De PODco heeft de berekening om voor hem haar

moverende redenen afgekeurd Hierdoor is de post
weer in de Door u te behandelen bak komen te

staan Dit betekent dat de PZB er weer

aanpassingen aan de berekening kan doen en

vervoigens deze weer kan iaten controieren

Ter beoordeling hoge uitbetaling De PZB er heeft de berekening ter controie

aangeboden bij Centrale Regie Deze dienen de

berekening vanaf € 100 000 qoed te keuren

Afgekeurd hoge uitbetaling Centraie Regie heeft de berekening om voor

hem haar moverende redenen afgekeurd Hierdoor is

de post weer in de Door u te behandeien bak

komen te staan Dit betekent dat de PZB er weer

aanpassingen aan de berekening kan doen en

vervoigens deze weer kan Iaten controieren

Goedgekeurd aanbieden voor betaling De berekening is goedgekeurd en staat klaar voor

betaling De berekening is echter nog niet

oeexporteerd in een betaalbestand

Betaling geexporteerd naarSAP De berekening is daadwerkelijk geexporteerd in een

betaalbestand en wordt nog besproken in het

zoqenoemde knie aan knie overleq

Betaling ingetrokken De betaling is ingetrokken door de PZB er zelf of de

berekening is afgekeurd in het knie aan knie overleg
waardoor de betaling is ingetrokken Hierdoor is de

post weer in de Door u te behandelen bak komen te

staan Dit betekent dat de PZB er weer

aanpassingen aan de berekening kan doen en

vervoigens deze weer kan Iaten controieren

Betaling niet uitgevoerd Er is een controie geweest door Betalen Innen en

hierbij is naar voren gekomen dat er fouten in de

berekening zitten De uitbetaling kan hierdoor geen

doorgang en wordt niet uitgevoerd
Hierdoor is de post weer in de Door u te behandelen

bak komen te staan Dit betekent dat de PZB er

weer aanpassingen aan de berekening kan doen en

vervoigens deze weer kan Iaten controieren

Betaald Er is een terugkoppeling retour gekomen vanuit

Betalen Innen waaruit blijkt dat de betaling is

uitgevoerd

Delta 0 Wanneer een post uiteindelijk op een uit te betalen

bedrag van nihil uitkomt dan zal dit de uiteindelijke
status worden

Aan de onderzijde van het formulier vindje

9
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1 Voeg nieuw jaar toe klik op Voeg nieuw jaar toe om een extra kolom

voor een berekening jaar toe te voegen zie voor meer informatie 2 4

stap 7

2 Laten beoordelen door een beoordelaar 4 ogen principe 6 ogen

principe

3 Tussentijds opslaan van het deels ingevulde formulier van een

ouder

4 Exit Hiermee verlaat je het bereken formulier

I 3 4 £Kil

Het Formulier Invullen

Je vult het formuiier van een ouder voor de reievante jaren in met behulp
van de behandelkaders compensatieregeling Het gaat dan om de volgende

vier componenten

1 Compensatie
2 Juridische bijstand

3 Verminderingen

4 Immaterieie schade

5 Werkeiijke schade®

Onderdeel Verrekening

Bij het onderdeel Verrekening in het formulier van een ouder zie je het

volgende

Verrekening

Vorige betalingen

DotuiviWittvftf

Vooraantiondieirij

Oude Speed belaltngen

Detrefr

Nf«ijw« Speed b«talirigen

Qetreft I yKenirerk Bedrag BetaalD rtJin Be drag

1 00a DO

SeiBalDatLMT

1 202 D10 1 d iSpoi
X

l «l

Som eejdere betalingen €

Ult te belalen bedrag

66 H6 00j ■

5 7]7 0d

Bij de kop Vorige betalingen zie je betalingen die in een eerder stadium

zijn gedaan aan de ouder door middel van de compensatietool Deze

betalingen worden automatisch geladen door de compensatietool zelf

Aangezien spoedbetalingen niet via de compensatietool ingevoerd worden

kunnen deze niet automatisch ingeladen worden door de compensatietool

zelf Om die reden moeten deze spoedbetalingen ook handmatig door jou

® Deze component ziet op de beslissing van de Commissie van werkeiijke schade

10
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als PZB er ingevoerd worden Het gaat hier om spoedbetalingen die

verrekend moeten worden met het compensatiebedrag

Onder de kop Oude Spoed betalingen vind je spoedbetalingen die bij een

eerdere betalingen al door jou zijn ingevoerd bij deze ouder Deze

spoedbetalingen kunnen in dit stadium niet meer aangepast worden

Onder de kop Nieuwe Spoed betalingen kun je zelf spoedbetalingen

invoeren in dit stadium Er wordt bij het uit te betalen bedrag dan rekening

gehouden met de spoedbetaling en

Nieuwe Spoed betalingen

I BetaalDati^Betreft ✓ 1i Bedrag

X 2

41 3

0 00| •Som eerdere betalingen € [
Uit te betalen bedrag € [

1 Spoedbetaling wijzigen

Door op deze knop te drukken kun je een spoedbetalingen wijzigen die je

in eerder in dit formulier opgevoerd hebt Je krijgt hiervoor hetzelfde

venster te zien als bij de nieuwe spoedbetaling toevoegen Hier kun je het

betreft veld het bedrag en de betaaldatum wijzigen

2 Spoedbetaling verwijderen

Door op deze knop te drukken kun je een eerder aangemaakte

spoedbetaling verwijderen Deze spoedbetaling moet dan wel in dit

formulier aangemaakt zijn

3 Spoedbetaling toevoegen

Door op deze knop te drukken kun je een spoedbetaling toevoegen die

verrekend moet worden met het uit te betalen bedrag Hierna krijg je het

volgende venster te zien

11
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toevoegeo

Miejwe Spoedbetalingtoevoegen

BSN “
10 1 d

Compensd11e^D

Betreft

Bedrag

Betsaldatum

[

r Opslaen Annuleren

Voor de spoedbetaling vul je in het veld Betreft een omschrijving in

waaraan jij of eventuele collega s de betaling kan herkennen Hierna vul je

de hoogte van het bedrag in Ten slotte vul je de datum in dat de

spoedbetaling aan de ouder betaald is

Onderdeel kenmerk beschikkingsnummer

Bij het onderdeel kernmerk beschikkingsnummer in het formulier maak

je als PZB er een fictief kenmerk beschikkingsnummer aan door op de

knop Beschikkingskenmerk te klikken

Beschikkingskenmerk

Onderdeel Betaalgegevens

Bij het onderdeel betaalgegevens in het formulier van een ouder vul je als

PZB er de van belang zijnde betaalgegevens in Het gaat dan om de

volgende componenten
^

1 Adres

2 Postcode

3 Woonplaats

De overige gegevens wordt automatisch ingeladen in de tool De

verschillende meldingen die hierbij kunnen ontstaan worden verder

toegelicht in de Module UM 12

^ Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld vinden in de applicatie Klantbeeld

12
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Bij vragen twijfel over de hierboven gevraagde betaalgegevens benader

alstublieft jouw Podco of VTA

Onderdeel opmerking voor collega s

Hier kun je als PZB er mogelijk relevante opmerkingen plaatsen voor de

latere collega s in bet beoordelingsproces 4 ogen beoordelaar en mogelijk
6 ogen beoordelaar

2 6 4 Ogen Principe

Aanbieden

Wanneer je klaar bent met het invullen en berekenen moet je het

document aanbieden voor het 4 ogen principe Dat doe je als voIgt
1 Open het formuiier en voer voor aile zekerheid de berekening uit en

controieer de uitkomst

2 Klik op de knop Laten beoordelen

Fussi7rlijc s Op^ladnVoegeen jaartos form Lal^n ti« iordeleit Exi

3 Er verschijnt een pop up weet u dat zeker

CompensatJB Tool

a
□it «3 f«m n wilt u aanbieden ter beaordeling en

dil documentde volgeide status krijgere
ia Ter twoordeJing 4 o9e[i pfindpe

Let op Als je op ja klikt wordt het document geblokkeerd je kunt

het niet meer wijzigen

Het document zal ter beoordeling aan een college worden

aangeboden In de werkvoorraad verhuisd het document naar de

te beoordelen fase

4 Kies je voor nee dan kunt u het document verder bewerken

Beoordelen

De 4 ogen beoordeling 6 ogen beoordeling wordt uitgevoerd door een

andere college binnen UHT niet door jou als PZB er Als het resultaat

akkoord is gaat het automatisch door naar de volgende fase uit te

betalen te volgen Wanneer het uit te betalen bedrag hoger is dan een

13
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vooraf ingestelde waarde moet de berekening ook nog worden goedgekeurd

volgens het hoge bedragen ook wel 6 ogen beoordeling principe^

2 7 Hulpfuncties

Hulpfuncties kunnen in de Compensatie Tool benaderd worden via het menu

Hulpfuncties in het Hoofdmenu ^ Vanuit de Werkvoorraad druk je hiervoor

op de Exit knop die rechtsonder te vinden is

Compensatie Tool Hoofdmenu

Werkvoorraad

Hulpfuncties

Exit

Compensatie Tool Hoofdmenu Hulpfuncties

rwijder Jaar

Intrekken geexporteerde betaling

Verwijder post

Exit

Verwijder Jaar

Het kan voorkomen dat een ingevoerd jaar niet meegenomen moet worden

voor de compensatieregeling en verwijderd moet worden Een jaar

verwijderen kan met behulp van de hulpfunctie Verwijder jaar

s Wanneer het uit te keren bedrag hoger is dan € 20 000 00 dan is een extra controle

nodig 6 ogen beoordeling De hoge bedragen beoordeling wordt uitgevoerd door een

andere collega niet dezelfde als die de 4 ogen beoordelen uitvoert Als het resultaat

akkoord is gaat het automatisch door naar de volgende fase uit te betalen te volgen
®
Hulpfunctie Intrekken geexporteerd betaling wordt niet gebruikt door een PZB er
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Compensatie Tool Hoofdmenu Hulpfuncties Verwijder Jaar

IBSN

B ISSoort document | TypeCompensstie

Opvragen

Reeds aanwezige jaren Voortgarg

^pvragen Jaar Exit
Clear Verwijder

1 Vul het BSN en het soort document in

2 Klik op de aanvragen knop

BSN

S 1^1Soort document Type Compensatie

3 De reeds aanwezige posten worden getoond Kies de post waarvan

een jaar verwijderd moet worden

4 De reeds aanwezige jaren worden getoond Kies het jaar dat

verwijderd moet worden en kiik vervolgens op Verwijder
Reeds aanwezige Jaren Voortgang

OpvragenJaar Exit Clear

Let op Een jaar mag verwijderd worden indien de postopjouw naam staat

en de post een van de voigende statussen heeft BSN is aangemaakt

Compensatie nog niet volledig Afgekeurd 4 ogen controle Afgekeurd

hoge uitbetaling Betaling ingetrokken of Betaling niet uitgevoerd

Verwijder Post

15
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Het kan voorkomen dat een ingevoerde post niet meegenomen moet

worden voor de compensatieregeling en verwijderd moet worden Een post

verwijderen kan met behulp van de hulpfunctie Verwijder post

Compensatie Tool Hoofdmenu Hulpfuncties Verwijder Post

IBSN

B SISoort document | Tvpe Compensatle

Gpwagen

Bewerkingshistorie

Opvragen Bewerkingshistorie
Voortgang

Verwijder Clear Exit

1 Vul het BSN en het soort document in

2 Klik op de opvragen knop

BSN [ ]

ESoort document Type Compen 3tie

3 De reeds aanwezige posten worden getoond Kies de post dat

verwijderd moet worden

4 De bewerkingshistorie van de post wordt getoond Kiik vervolgens op

Verwijder

16
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L 1 J1Beweridngshistprie

I Computer i Datum

6 5 202116 23 54

5 5 202116 25 57

6 5 202116 53 23

8 5 202116 37 32

Omschrijving

Compensatje nognietvolfedig

Compensatle nognletvolledig

Compensatie nog niet volledig

Compensatle nogrifftvolledig

Volgnummer UserlD Status

1 4

2 4
10 2 g^02 e

i 4

4 4

I Opmgen Bewertdngshistorie
Vooiteang

EsitClear

Let Op Een post mag verwijderd worden indien de post op jouw naam staat

en de post een van de volgende statussen heeft BSN is aangemaakt

Compensatie nog niet volledig Afgekeurd 4 ogen controle Afgekeurd

hoge uitbetaling of Betaling ingetrokken

Einde handleiding compensatie tool

Bedankt voor het lezen

17
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UHT dossiervormingsrichtlijn
Status 05 10 2020

■ Wat is een [herstel]dossier
Een gedeelte uittreksel van het algehele KOT dossier van de ouder Het hensteldossier bevat

alle informatie en documenten die wij voorde hersteloperatie dat wil zeggen met betrekking
tot de beoordeling van het henstel herbeoordelingsverzoek van de ouder] nodig hebben voor

alle berekeningsjaren \waarop het verzoek van de ouder betrekking heeft

• Wat hoort erin

1 Verzoek

2 Per berekeningsjaar

Ingevuld kader informatievergaring hersteloperatie kinderopvangtoeslag KOT [Kader
1 PZB] alsmede telkens 1 PDF document met

De KOT beschikkingen [TVS uittreksel van VB DB terugvorderingsbeschikkingen]

Correspondentie [ingaand uitgaand]
Gespreksverslagen telefoonnotities

Door de ouder ingediende [bewijsjstukken voor zover voor herbeoordeling
behandeling verzoek om compensatie relevant [betaalbeiwijzen facturen KOO

jaaroverzichten etc ]
Indien ouder in bezwraar beroep is gegaan de op het bezwaar beroep betrekking
hebbende stukken

3 Opiegformulier

■ Waaropslaan
Beveiligde omgeving op Q schijf

Toegankelijk voor PZB beoordelaars vta s vaco s MT UHT lavaco

■ Hoe opslaan
1 map per ouder benaming Achternaam ouder_BSN

n
1 1 UHT

V 9Stact DGler Seeld

© t r ► Dezepc ► Documenten ► UHT ► V Cl ZoekeninUHT

rS

Gewijzigd op Type Grootter^aamFavorieten

B Bureaublad

4 Downloads

Reconte locaties

Zoeken in Com ectpeople

Achternaam ouder 1_BSN

L Achternaam ouder2 BSN

19 9 2020 tM 25 Bestandsmap

Bestandsmap19 9 2020 04 25

Deze pc

Afbeeldingen

JH Bureaublad

f Documenten

4 Downloads

Muziek

g Video’s

2 items Status ^ Online Synchronisatiestatus Laatst gesynchroniseerd op 10’9 2020 18 24

V

m^\

Indien verzoek meerdere jaren betreft substructuur in die oudermap
Sub mapjes per jaar
relevante [ existente] documenten voor het desbetreffende jaar van jaartal voorzien

en in datsub mapje opslaan
Voorbeeld verzoek aanvraag melding betreft jaren 2007 t m 2010

o

O

O
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_ n
i I X Achternaam ouder 1_BSN

V 9

I
Zoeken io Achternaam ouder P

GiDOttB

Be Stand Ststt Deien Beeld

@ t i ► Deze pc ► Documenten ► UHT ► Achternaam ouder 1_BSN

Favorieten

■ BureauPlad

i Downloads

Reoente locaties

ii Zoeken in Connectpeople

Naan Gewijzigd op Type

k 2mi

k 2008

k 2009

k 2010

3 10 2020 12 47

19 9 2020 04 32

19 9 2020 04 32

19 9 2020 04 32

Bestandsmap

Bestarvdsmap

Bestandsmap

Bestandsmap

I El Op]eglormijlier_datorn 3 10 2020 12 57 Adobe Aciobat 334 kB

4| Dezepc

^ Afbeeidingen

h Bureaublad

I Documenten

hi Downloads

Muziek

k Video s

12 Verzoekjngangsdatumverzoek 19 9 2020 04 43 Adobe Acrobat 334 kB

I
V

G items 1 item geselecteerd S33 tfi Status ^ Offline niet verbonden Synchronisatiestatusj A Waarschiiwing

a
f I CXii ^ I 2007

V eBestand Start Deki Beeld

f « Documenten ► UHT ► Achternaam ouder I^BSN ^^22^

^ ii Favorieten

■ Bureaublad

k Downloads

^ Recente locaties

R Zoeken in Connectpeople

0 Zoeken in 2007

A
Naam Cewijzigd op Type Crcone

\£ 2007_5eschikkingen

2007_Bezwaar

I2 2007_Correspondentie

® 2007_Gesprek5verslagen en telefoonnotit

[£ 2007_lngediendestukken

19 9 2020 04 35 Adobe Acrobat s 32 kB

19 9 2020 04 39

19 9 2020 04 38

19 9 2020 04 37

19 9 2020 04 36

Adobe Acrobat ^ 32 kB

32 kB

32 kB

32 kB

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

^ Deze pc

p AfPeeldingen

^ Bureaublad

f Documenten

1 Downloads

^ || Muziek

▻ k Video s
]

5 items Status ^ Offline nietverbanden Bynchronisatiestatus A Waarschuwina ilia
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UHT hersteloperatie KOT

Kader 1 informatievergaring

Bijiage 1

Acute en zeer schrijnende situaties

Status 05 10 2020

• Deze bijiage bevat de definities van acute en zeer schrijnende situaties aismede aanwijzingen
voor dergeiijke situaties

Maak op basis daarvan een inschatting of er sprake is van een acute of zeer schrijnende
situatie Vermeidje voorlopige bevindingen dan onder inachtneming van deAVG richtiijnen zie

stap 2 van de instructie in kader 1 in bet informatievergaringskader bij onderdeei A aismede op

het opiegformulier

Definities

Acuut dit is een naar objectieve maatstaven in het heden opgekomen nijpende materieie en of

immateriele situatie waarbij verder uitstel van behandeling dusdanig disproportionele gevolgen
heeft dat daarmee niet kan worden gewacht en behandeiing met voorrang geboden is

Hierbij kan worden gedacht aan situaties waarin verder uitstel van behandeling maakt dat in de

tussenliggende periode niet kan worden voorzien in de primaire levensbehoeften bijvoorbeeld

uithuiszetting

• Zeer schrijnend dit is een naar objectieve maatstaven in het heden opgekomen nijpende ma-

terieie en of immateriele situatie waarbij verder uitstel van behandeling dusdanig disproportio-
nele gevolgen heeft dat daarmee niet veel langer kan worden gewacht en behandeling met enige

voorrang geboden is

Hierbij kan worden gedacht aan situaties waarin verder uitstel van behandeling maakt dat in de

tussenliggende periode niet kan worden voorzien in de omstandigheden die leiden tot het zelf

standig vervullen van primaire levensbehoeften bijvoorbeeld schuldeisers recent ontslag

Aanwijzingen voor acute zeer schrijnende situaties

• De volgende lijst bevat aanwijzingen voor situaties waarin er sprake kan zijn van een acute en of

zeer schrijnende situatie

• Let op Deze lijst is niet limitatief

10 2 d
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Opiegformulier
Status 05 10 2020

1 Zijn er aanwijzingen dat er sprake kan zijn van een acute of zeer schrijnende zaak

□ vermeld aanwijzingen onder 6

□ vermeld aanwijzingen onder 6

Ja □ namelijk a acuut

b zeer schrijnend
Nee □

2 Persoonsgegevens

Ouder

o Naam

o BSN

Kinderen’ ^ Kind 1 Kind 2

Naamo

o Geboortedatum

Kind 3 Kind 4

o Naam

o Geboortedatum

Toeslagpartner
Naamo

BSNo

Bewindvoerder Ja □ Nee □

Meer Kinderen Voeg dan aub aanvuiiende regels toe

3 Maakt de ouder onderdeel uit van een CAF zaak of ander groepsgew ijs toezicht pre CAF onderzoek

of ander onderzoek in team Fraude die dat als vergelijkbaar met CAF 11 is beoordeeld

Ja □

Nee □

4 Verzoek

o Ingangsdatum verzoek om compensatie

herbeoordelinq melding
o Afloopdatum behandeltermijn
o Betreft KOT over welke jaren

5 Pre advies

o Hierna voIgt een advies per berekeningsjaar welke regelingen van toepassing zijn
o Per berekeningsjaar zijn er aanwijzingen dat er recht kan bestaan op compensatie volgens de

compensatieregeling Art 49b Awir i c m Compensatiebesluit

Berekenings-

jaar

Ja Nee

er Is qeen sprake vanWant er is sprake van

Institutionele
□ □ Evident geen recht □ Non response □

vooringenomenheld □

Institutionele
□ □ Evident geen recht □ Non response □

vooringenomenheld □

Institutionele
□ □ Evident geen recht □ Non response □

vooringenomenheld □

Institutionele
□ □ Evident geen recht □ Non response □

vooringenomenheld □

Mocht een zaak meer berekeningsjaren omvatten voeg dan aub aanvuiiende regels toe zie voetnoot 1

Ga met de cursor In de laatste rij vd tabel staan boven rechts verschijnt een nieuw tab Indeling Hieronder

invoegen Inhoud aub met copy paste overnemen

1122187 00005



o Indian je hierboven met nee hebt geantwoord Komt de ouder mogelijk voor een van de

andere regelingen hieronder in aanmerking

Berekenings
jaar

Ja □ namelijk Nee □

helemaal

geen recht

Hardheid van het stelsel

Art 49 Awir Hardheidsregeling

O GS tegemoetkoming
Art 49c Awir

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

6 Feiten die kunnen duiden op acute nood een zeer schrijnende situatie

{denk aan AVG privacy aspecten zie stap 2 in de instructie in kader 1

7 Overige omstandigheden
o Zijn er vender nog omstandigheden \waarvan het beoordelingsteam kennis moet nemen

{denk aan AVG privacy aspecten zie stap 2 in de instructie in kader 1

8 Overgedragen door

Naam PZB erO

Datumo

1122187 00005



Kader informatievergaring hersteloperatie kinderopvangtoeslag KOT

Kader 1 PZB

Status 13 10 2020 VI 0

Inhoud

Versiebeheer

Vooraf

Instructie 1

Afkortingen definities

A Acuut zeer schrijnend
B Berekeningsjaar pre advies

C Verzoek formele aspecten

D Compensatieregeling

3

4

4

5

6

I CAF zaak of ander groepsgewijs toezicht [pre onderzoek] 6

Individuele institutionele vooringenomenheid
1 Zachte stop

2 Brede uitvraag

3 Geen nadere uitvraag

4 Minste of geringste onregelmatigheid
5 Zero tolerance onderzoek

II 8

9

10

10

11

12

6 Bezwaar

Ernstige onregelmatigheden
1 Evident geen recht

2 Non response

Conceptberekening

Slotopmerking

12

III 13

13

15

IV 17

V 17

Hardheid van het stelsel

I Voorvraag

II Afweging
1 Niet betalen deel van de kosten voor kinderopvang

ontbrekende bewijsstukken of non response

2 Een kleine formele tekortkoming
3 Fraude door een derde

4 Andere bijzondere omstandigheden
III Concept berekening en vervoigstappen

E 18

18

18

18

20

22

23

23

O GS tegemoetkoming
I Voorvraag casuspositie

II Afweging
III Conceptberekening

F 24

24

25

26

Afstemming met de vaktechnische lijn
Aanvullende schadevergoeding
Overdracht aan het beoordelingsteam

26

26

Versiebeheer

Dit is versie 1 0 van het informatievergaringskader van 13 oktober 2020 Dit document ziet specifiek op

informatievergadering in het kader van de beoordeling niet op informatievergadering in het kader van

andere onderwerpen die onderdeel kunnen vormen van het contact met een ouder bijvoorbeeld bredere

hulpvragen Naar aanleiding van de introductie van dit document als onderdeel van de nieuwe werkwijze
voor de behandeling van hersteldossiers zijn en worden vragen gesteld en opmerkingen geplaatst Ook

na de introductieperiode zal dat het geval zijn Voor zover de opmerkingen en vragen daartoe aanleiding

geven zal dit document worden aangepast en geactualiseerd

1
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Vooraf

Nadat je voor een bepaalde ouder de persoonlijke zaakbehandelaar bent geworden is de eerste stap dat

je contact opneemt met de ouder De mogelijkheid bestaat dat er reeds contact heeft plaatsgevonden

bijvoorbeeld via een ouder stasgesprek Voor zover in dat contact reeds aan de orde is geweest wat

hieronder als aandachtpunten is opgenomen hoeft dat niet te worden herhaald

In het contact kun je uitleg geven over het behandeiproces van het verzoek Daarnaast kun je vragen

steilen die zien op de behandeling van het verzoek De antwoorden van de ouder en het verhaai van de

ouder dat hierbij ontstaat vormt vervolgens het vertrekpunt voor het verder doorlopen van dit

informatiekader het invullen van het opiegformuiier en het samenstellen van het hersteidossier Dit

betekent ook dat als de antwoorden van de ouder daartoe aanleiding geven voor sommige zaken niet

naar bevestiging in de systemen hoeft te worden gezocht

Let op

Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake is van een acute situatie draag je het

hersteidossier direct over aan de UHT taskforce Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake
is van een zeer schrijnende situatie wordt direct afgestemd met de vta vaco

Instructie

t Loop als eerste de delen Aen C van dit kader door en maak deze compleet
2 Bekijk daama of de ouder in zijn haar verzoek een beroep doet op een specifieke regeling en zo

ja op welke regeling Toets die regeling als eerste Als de ouder bijv een beroep doet op de

hardheid van het stelsel dan begin je met dee E Doet de ouder een beroep op de

compensatieregeling dan begin je met dee D

Doet de ouder geen beroep op een specifieke regeling begin dan aldjd met dee D Hetzeifde

geldt indien de ouder dee uitmaakte van een CAF onderzoek zie D I

Voig bij het toetsen van het desbetreffende deei de hieronder aangegeven stappen

3 Begin met het eerste berekeningsjaar waarop het verzoek van de ouder betrekking heeft Loop

voor dat jaar in ieder gevai de delen D of E zie stap 2 hierboven van dit kader door en

beantwoord samen met de ouder de daarin opgenomen vragen Maak deze delen voiledig
Per onderdeel worden een aantal vragen gesteld Als je een vraag niet kunt beantwoorden laat hem

dan leeg Als je bij een bepaaide vraag vastloopt of dreigt vast te lopen of indien er sprake is van

een complexe casus leg dan contact metje vta

4 Leg je bevindingen in de desbetreffende tekstvakken vast en vermeid de vindplaats en van de

betreffende informade zie ook stap 8 Dan kan het beoordeiingsteam later eenvoudiger de

relevante infarmatie terugvinden

Let op

In verband met de privacy en AVG mag daarbij in dit formuiier geen enkele informatie

opgenomen worden waaruit ras of etnische afkomst poiitieke opvattingen religieuze of

levensbeschouweiijke overtuigingen het iidmaatschap van een vakbond specificaties met

betrekking tot de gezondheid of seksuele geaardheid van de ouder blijken

NoodzakelUke bevindingen hierover moeten algemeen worden omschreven Zo kan in een

voorkomend gevai bijv worden voistaan met de opmerking dat de ouder kampt met fysieke en of

psychische probiemen

£ Mits je met het toetsen van deei D Compensatieregeling begint kun je tot de volgende conciusies

komen

al Er zijn aanwijzingen dat de ouder voor het betreffende jaar mogelijk rec it heeft op

compensatie volgens de compensaderegeiing Ga in dit gevai niet verder met de delen E en F

Draag het hersteidossier onder inachtneming van stap 9 waar van toepassing over aan het

beoordeiingsteam zie stappen 10 en 11

tl De ouder heeft voor het betreffende jaar mogelijk aeen recht op compensatie volgens de

compensatieregeling Ga dan door naar E en F en stap 9 indien van toepassing voordat je het

hersteidossier overdraagt aan het beoordeiingsteam

2
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8 Mits je met het toetsen van deel E Hardheid van het stelsel bent begonnen kun je tot de voigende
condusies komen

a Er zijn aanwijzingen dat de ouder voor het betreffende jaar mogelijk recht heeft op een

hardheidstegemoetkoming in de varm van een prapartionete toekenning of matiging van de

terugvordering Doe dan tenzij de ouder expliciet andere wensen uit tenminste een heel

summiere toets op de compensatieregeling D am te checken of de ouder mogelijk recht heeft

op een hogere tegemoetkoming volgens die regeling Doe eveneens een check op mogelijk recht

op O GS tegemoetkoming F Draag de zaak daarna onder inachtneming van stag 9 waar van

taepassing overaan het beoordelingsteam zie stappen 10 en 11

b De ouder heeft voor het betreffende jaar mogelijk aeen recht op een

hardheidstegemoetkoming Ga dan door naar de delen D en F en stap 9 indien van toepassing

en toets of de ouder mogelijk recht heeft op een van de andere regelingen voordat je het

hensteldossier overdraagt aan het beoordelingsteam

1 Als je het hele kader hebt doodopen tjm D resp F zie hierboven en alle nodige feiten voor het

eerste berekeningsjaar hebt verzameld vermetd dan als laatste het desbetreffende

berekeningsjaar en je pre advies onder B en voeg het ingevulde kader voor dat jaar toe aan het

digitale hersteldossier van de ouder zie stap 8

8 Lees de UHT dossiervormingsrichtlijn hieronder zorgvuidig door Sla alle op het verzoek het

desbetreffende berekeningsjaar betrekking hebbende stukken die voor de her beoordeling nodig

zijn volgens de daarin opgenomen regels op in het digitale hensteldossier

UHT

dossiervormingsrichtli

9 Indien van toepassing herhaal de voorgenoemde stappen 2 t m 8 voor alls andere

berekeningsjaren waarop het verzoek van de ouder betrekking heeft zodat je aan het einde voor

ieder berekeningsjaar in kwestie een kader hebt ingevuld fbasisreqell

Op de basisregel hierboven geldt een uitzondering indien er sprake is van opvang bij dezelfde

kinderopvangorganisatie KOO en de correctie een aangesloten periode betreft dan kan die gehele

periode als een event worden beschouwd In dat geval volstaat het om voor de gehele event periode
maar een kader in te vullen

18 Vul het opiegformulier in

I
Opiegformulier

11 Stuur het hersteldossier naar het beoordelingsteam dat wil zeggen een link naar de vindplaats van

het digitale hersteldossier op de Q schijf met daarin per berekeningsjaar dat het verzoek van de

ouder omvat

• de op het desbetreffende jaar betrekking hebbende en voor de her beoordeling nodige
stukken documenten met paginanummers zie dossiervormingsrichtlijn

• de ingevulde kader informatlevergaring een exemplaar per berekeningsjaar event alsmede

• het ingevulde opiegformulier

AFkortinqen definities

3
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Algemene wet inkomensafhankelijke regelingenAwir

BD T Belastingdienst Toeslagen

CvW Commissie van Wijzen

officieel commissie van onafhankelijke deskundigen CAF vergelijkbare
zaken toesiagen en beoordeling 0 GS standpunt

Commissie werkelijke schade

officieel Commissie Aanvullende Schadevergoeding Werkelijke Schade

CWS

Doelgroeper Een doelgroeper Is o a een ouder die een re integratietraject naar werk

een studie of een inburgeringscursus voIgt Zie voor alle onder categorieen

art 1 6 lid 1 onderdeel d t m j Wko

Hersteldossier Is een gedeelte uittreksel van het algehele KOT dossier van de ouder Het

hersteldossier bevat alle informatie en documenten die wij voor de

hersteloperatie dat wil zeggen met betrekking tot de beoordeling van het

henstel herbeoordelingsverzoek van de ouder nodig hebben voor alle

berekeningsjaren waarop het verzoek van de ouder betrekking heeft

KInderopvangorganIsatie kindercentrum of gastouderbureauKOO

KInderopvangtoeslagKOT

0 GS Opzet grove schuld

Onderzoeksdossler Het dossier van de CAF zaak of ander groepsgewijs toezicht pre

onderzoek zoals dat luidde ten tijde van de stopzetting van de KOT
_

Zachte

vs harde stop

Een zachte stop is een buitenwettelijke stopzetting van KOT gedurende het

lopende berekeningsjaar zonder voorafgaande individuele beoordeling van

bewijsstukken Het recht wordt daarbij naar beneden bijgesteld naar het

bed rag dat reeds is uitqekeerd waardoor de ouder in dat jaar verder geen

voorschotbedragen meer heeft ontvangen

Een harde stop is een nihilstelling dat wil zeggen een herziening van het

voorschot waarbij het recht op KOT wordt bijgesteld naar 0 EUR zonder

voorafgaande Individuele beoordeling van bewijsstukken De harde stop had

als gevolg dat de ouder ook alle over dat jaar reeds ontvangen

voorschotbedragen terug moest betalen Dit kan zowel zien op het lopende
het jaar als een eerder jaar

Acuut zeer schriinendA

• Maak als eerste een inschatting of er sprake is van een acute of zeer schrijnende situatie

Zie hiertoe bijiage 1 hieronder voor mogelijke aanwijzingen

J]gir
Bijiage 1 acuut zeer

schrijnend

□ AIsje denkt dat er wellicht sprake is van een acute situatie bespreekje bevindingen dan

direct met de taskforce Neem daartoe via email contact op met het UHT

Taskforce Postbus De coUega s bespreken dan de vervoigstappen metjou

Ja

4
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A s je denkt dat er wellicht sprake is van een zeer schrijnende situatie bespreek je

bevindingen dan direct met je vta Overleg samen met hem haar of de zaak met spaed
aan het beoordeiingsteam moet warden overgedragen
Ga in beide gevalien in afwachting van de beslissing terugkoppeling daaramtrent wel

aivast verder met de overige delen van dit kader en probeer samen met de ouder alvast zo

veei mogetijk vragen te beantwoorden Stei het hersteidossier samen

Verm eldje bevindingen omtrent acuut zeer schrijnend oak op het opteaformuUer

Nee □

Bevindingen

BerekeninaslaarB

Pre advies

• Er zijn aanwijzingen dat de ouder moaeliik recht heeft op compensatie volgens de

compensatieregeling art 49b Awir in combinatie met Compensatiebesluit
□

• De ouder heeft moaeliik oeen recht op compensatie volgens de compensatieregeling
maar komt mogelijk in aanmerking voor

proportionele toekenning en of matiging van de terugvordering vanw ege de

hardheid van het stelsel art 49 Awir Hardheidsregeling

□

een O GS tegemoetkoming art 49c Awir □

• De ouder heeft vermoedelijk geen recht op enige compensatie □

Verzoek Scformele aspectenC

• Is aan de formele voorwaarden van de regelingen voldaan

Verzoek aanvraag compensatie hardheids

tegemoetkoming

ingediend voor 1 jan 2024

Ja □

o Vindplaats in het hersteidossier

document paginanummer

• Duur van de behandeling

Datum indiening schriftelijk of mondeling
verzoek

Einde regulier behandelingstermijn
Datumi indiening 6 maanden Als deze dag

eindigt op een feestdag of in het weekend geldt
de daarop volgende eerste werkdag
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verienging behandelingstermijnIs een Ja □

noodzakelijk
en zo ja is er al een uitstelbrief aan de ouder

verstuurd

Datum vindplaats hersteldossier

Nee □

Einde verlengde behandelingstermijn

• Bewindvoerder indien van toepassing

Naam

Emaii adres

Telefoon

• Advocaat gemachtigde indien van toepassing

Naam

Emaii adres

Telefoon

CompensatieregelingD

Voor de toets van de compensatieregeling gaat het om de vraag of de ouder 1 institutioneel

vooringenomen is behandeld zie D II Als dat het geval is kan er niettemin sprake zijn van 2 een

ernstiae onreaelmatiaheid zie D III waardoor de ouder toch geen recht heeft op compensatie op grond
van deze regeling art 49b Awir in combinatie met het Besluit compensatieregeling CAP 11 en

vergelijkbare CAF zaken

I CAP zaak of ander groepsaevriis toezicht pre CAF onderzoek of ander onderzoek in

team Fraude

• Maakte de ouder deel uit van een CAP onderzoek pre CAF onderzoek of ander

groepsgewijs toezicht onderzoek van team Fraude vervolgens samengevat als CAF

onderzoek

Ja □

Naam CAF onderzoek

Ga verder met de volgende vraag hieronder

o Vindplaats hersteldossier

Nee □ Ga verder met D II

• Is het CAF onderzoek waarbij de ouder betrokken was beoordeeld op vergelijkbaarheid
met CAF 11

6
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Wat was het resultaat

o CAF onderzoek is beoordeeld als vergelijkbaar met CAF 11

Indien de ouder deel uitmaakte van een CAF onderzoek dat als

veraeliikbaar met CAF 11 kan worden beschouwd staat vanwege dat

oordeel al vast dat er sprake is van aroeosaewiis institutioneel

voorinaenomen handelen van de BD T

Gevolg ouder ontvangt compensatie tenzij er sprake is van een ernstioe

onreaelmatiaheid

Ga vender met D III

Ja □

o CAF onderzoek is beoordeeld als niet vergelijkbaar met CAF 11

Als de ouder deel uitmaakte van een CAF onderzoek dat als niet

verqeliikbaar met CAF 11 werd beoordeeld is er in ieder geval geen

sprake van groepsgewijze institutionele vooringenomenheid
Het hersteldossier wordt dan beoordeeld op fndividuele institutionele

vooringenomenheid

Ga vender met D II

Het CAF onderzoek is nog niet beoordeeld op vergelijkbaarheid metCAFNee □

11

Als het CAF onderzoek nog niet is beoordeeld dan staat nog niet vast off

dat er sprake is van groepsgewijze institutionele vooringenomenheid
Neem contact op met de teamleider om na te gaan of het onderzoek a op

de lijst staat om te worden beoordeeld op aroeosaewnze institutionele

vooringenomenheid Bespreek daama de vervoigstappen met de vta vaco

Mocht het CAF onderzoek nog niet op die lijst staan dan wordt eerst

beoordeeld of de ouder individueel institutioneel vooiingenomen is

behandeld

Let opi In die beschouwing moet ook het onderzoeksdossier over de

groepsaanpak worden meeaenomeni

Ga vender met D II
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II Is er sprake van individuele institutionele vooringenomenheid

Toelichting

Ga ook bij het invullen van deze vragen allereerst uit van het vei iaal van de ouder

De vragen hieronder zijn bedoeld als handvatten om tot een zo volledig mogelijke

casuspositie beschrijving te komen

Het is belangrijk dat de niet limitatieve vragen in samenhang worden bekeken zodat

een duidelijk beeld ontstaat van de casus

Je bent echter niet verplicht om elke vraag te beantwoorden Als er bijv sprake is van een

casus waarin meteen heel duidelijk is dat er door BD T vooringenomen is gehandeld rond

de toets van dit onderdeel dan op tijd af

Als je een vraag niet kunt beantwoorden laat deze dan leeg

Casuspositie bijbehorende feitelijke vragen

• Aanleiding Wat was de aanleiding voor het pre onderzoek CAF toezicht

toezicht alle vormen van toezicht dus bijv ook HOTHOR het

betreft hier dus een situatie waarin geen sprake is van

groepsgewijze onderzoek dat heeft geieid tot een pre CAF

onderzoek dat is beaordeeld als vergelijkbaar met CAF 11 Het kan

voorts zijn dat het onderzoek toezicht wel in onderzoek is naar

groepsgewijze institutionele vooringenomenheid in dat gevai heb

je met de vta vaco de vervoigstappen besproken

Vindplaats informatie in

document paginanummer

het hersteldossier naam

• Informatie Ga allereerst uit van het verhaal van de ouder

Welke informatie ging gepaard met de aanleiding het signaal
Is er over de ouder informatie opgenomen in FSV

Welke informatie was al aanwezig dat wil zeggen beschikbaar in

eigen systemen van BD T of in het onderzoeksdossier let hierbij
dus ook op een mogelijk groepsaanpak niet alleen op het TVS

dossier over de ouder zelf 7

Welke informatie werd vervolgens uitgevraagd met betrekking tot

welke jaren alle of een

Welke jaren periode zijn is uitgevraagd
Was de opgevraagde informatie volgens ons systeem ontvangen

metandere woorden is ergereageerd op de uitvraag

o Zo ja is er voldaan aan het gehele verzoek

o Zo nee welke informatie ontbrak Was de ontbrekende

informatie een zgn kleine onregelmatigheid
Is het verzoek om informatie herhaald Schriftelijk of telefonisch

Werd benoemd welke stukken specifiek nog nodig waren

Is het gebrek door de ouder hersteld

Is er contact geweest met de ouder Zo ja wanneer

Bevindingen

Vindplaats informatie in het hersteldossier naam

document paginanummer zie UHT dossiervormingsrichtlijn

• Actie handelingen
van behandelaar

destijds

Was er een besluit genomen en wat was dat besluit zachte

stop harde stop zie definitie op pagina 4] met of zonder

terugwerkende kracht

Hoe zijn daarbij de bewijsstukken beoordeeld Voorafgaand aan de

8
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stopzetting of pas nadat de brief over de stopzetting is verstuord

Werd het besluit gemotiveerd Zo ja wat werd als reden voor de

stopzetting aangegeven

Is er een boete opgelegd
Is de zaak aangemeld voor strafrechtelijk onderzoek heeft er een

strafrechtelijke

kinderopvangorganisatie en of bij de ouder

Vraag de ouder oak of deze op dit moment of in het verieden

problemen heeft gehad met andere instandes’^

vervolging plaatsgevonden bij de

Bevindingen

Voorschotbeschikking

o Datum beschikkingsnummer

o Oorspronkelijk hoogte vastgesteld recht

Gewiizigde voorschotbeschikking

o Hoogte vastgesteid recht na herziening

o Datum beschikkingsnummer

Indien van toepassing Bedrag van de teruavorderina

o Datum beschikkingsnummer

o Reden van terugvordering

Vindplaats informatie in het hersteldossier naam document en of

paginanummer

Afweging
• Is het gezien het verhaal de verklaring van de ouder de informatie die BD T reeds heeft en

de samenhang van alle feiten en omstandigheden aannemelijk dat Toeslagen institutioneel

vooringenomen heeft gehandeld
• We kijken of de ouder destijds een eerlijke kans heeft gehad het recht op KOT aannemelijk te

maken Daarbij bepalen verschillende criteria zie hieronder of er vooringenomen is

gehandeld

1 Zachte stop

Heeft ereen zachte of harde stop plaatsgevonden

o la Zachte stop □

Harde stop □

Datum en nummer beschikking

Vindplaats in het hersteldossier paginanummer

Ga verder met de voigende vraag

o Nee n Ga verder met criteria 2 t m 6

Was de zachte harde stop verdedigbaar dat wil zeggen rechtvaardigde het signaal de

aanleiding een zachte harde stop

Let op Dit is alleen dan het geval indien uit het signaal blijkt dat de ouder naar de

huidige maatstaven evident geen recht op KOT had Het niet betalen van eigen

bijdrage valt niet onder evident geen recht

o Ja □ NB Bij een strafrechtelijk aspect eerst afstemming met de vaktechni

sche ijn

^
Zoals het UWV de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO de SVB het mefdpunt Zorgfraude het Centraal Orgaan

opvang asieizoekers COA of het Landelijk Meldpunt Sociale Recherches Ter informatie met o a deze instanties

heeft het Fraudemeldpunt van BD T in het verieden fraudesignalen afkomstig van de FSV lijst proactief gedeeld

9
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o Nee □ Ga verder met D III

Bevindingen

Vindptaats informatie in het hersteldossier naam document paginanummer

• Indien geen sprake is van een zachte harde stop Heeft Toeslagen vooringenomen

gehandeld gegeven de samenhang van onderstaande criteria 2 t m 6

Toelichting

Ga voor wat betreft de feiten uit van wat de behandelaar destijds wist Ga daarbij voor

zover van toepassing ook hierbij allereerst uit van het verhaal van de ouder

Voor wat betreft de afweaina vraag je af of de genomen actie naar de maatstaven van

nu logisch te rechtvaardigen proportioneel was en of de ouder toen een eeriijke kans

heeft gehad om het recht op KOTaannemeiijk te maken

NB Het aannemeiijk maken is een lichte toets We gaan af op de juistheid van de

verklaringen van de ouder Mocht je na het daorlopen van de criteria hierna niet geheel
zeker zijn of Toeslagen destijds vooringenomen heeft gehandeld vermeld dan bij de

conclusie op pagina 11 weet ik niet

2 Brede uitvraag
Feiten

Welke informatie en over welke berekeningsjaren is uitgevraagd
Welke uitgevraagde informatie was op het moment van de uitvraag al beschikbaar

in onze eigen systemen TVS DAS ELDOC

Maak hierover een opmerking als het voorgaande niet meer kan worden opgezocht

Bevindingen

Vindplaats uitvraag in het hersteldossier naam document paginanummer

Afweging

Stand de breedte van de uitvraag in verhouding tot het risicosignaal bijv signaal
met betrekking tot een maand uitvraag voor het hele jaar of zelfs meerdere jaren

Bevindingen

Vindplaats uitvraag in het hersteldossier naam document paginanummer

3 Geen nadere uitvraag
Feiten
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Als infotmatie werd opgevraagd Is de ouder bij herhaling verzocht om de

gevraagde informatie aan te leveren Zo ja

o Wanneer

o Was het de ouder voldoende duidelijk welke informatie nog van hem werd

verwacht

o Wat waren de gestelde termijnen voor het verstrekken van de informatie

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Afweging

Indien er een termijn werd gesteld Hoe lang was de reactietermijn en was die

termijn naar huidige maatstaven redelijk

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

4 Minste of geringste onregelmatigheid
Feiten

Welke tekortkomingen zijn er geconstateerd

Zijn de bewijsstukken inhoudelijk beoordeeld of is er alleen op basis van het

ontbreken van een enkel bewijsstuk al afgewezen naar beneden gecorrigeerd

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Afweging

Is de tekortkoming in de bewijsstukken groot genoeg geweest om over te gaan tot

het genomen besluit

Was de ontbrekende informatie noodzakelijk voor een toewijzing van

kinderopvangtoeslag hiervan is bijv geen sprake bij ontbrekende betaalbewijzen

terwiji jaaropgaaf wel aanwezig is

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

11

1070358 00006



Zero tolerance onderzoek

Blijkt ergens uit dat bewust is gezocht naar fouten tekortkomingen bijv indien de

eerste behandeiaar geen fouten tekortkomingen constateerde en een tweede

beoordelaar een geringe tekortkoming constateerde

Biijkt uit bijvoorbeeid behandelverslagen of andere notifies dat de behandeiaar

kostte wat kost op zoek was naar een reden om af te wijzen

Is het de ouder onnodig iastig gemaakt bijv door origineie stukken op te vragen

nadat er kopietjes zijn opgestuurd
Is er over de ouder informatie opgenomen in FSV en heeft dit gegeven geieid tot het

zoeken naar fouten tekortkomingen

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Gl Bezwaar

Voor zover de ouder in dat jaar bezwaar of beroep tegen een of meerdere

beschikkingen heeft aangetekend
Is het bezwaar feitelijk door iemand anders dan degene die stop heeft uitgevoerd
behandeld

Weike informatie heeft de bezwaarbehandeiaar van tevoren meegekregen

Zijn er in bezwaar nieuwe gezichtspunten naar voren gebracht door de ouder Zijn

deze meegewogen in de uitspraakop bezwaar

Is het bezwaar volgens de regeis van de wet verlopen Is er gehoord Heeft de

ouder de mogeiijkheid gehad zijn dossier in te zien Zo nee is de ouder wei op die

mogeiijkheid gewezen Heeft de ouder toen zeif besiist om niet te komen Is het

duideiijk waarom de ouder die besiissing heeft genomen

Hoe iang heeft de ouder moeten wachten voor er een besiissing op bezwaar is

genomen Is de beslistermijn in overleg met de ouder of automatisch

verdaagd verlengd
Hoe is op het bezwaar besiist

□ Kennelijk ongegrond

□ Ongegrond

□ Gegrond

□ Niet ontvankeiijk

Indien ongegrond Is er te snel of onterecht kennelijk ongegrond verklaard

Bij beroep Beroepsprocedure vermelden en de uitkomst hiervan

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

• Conclusie is er individueel vooringenomen gehandeld

□ Gevolg compensatie tenzij er sprake is van een ernstige

onregelmatigheid

Ja
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H Ga verdermet D III

□ Dit oordeel moet worden bevestigdi door de Cotnmissie van Wijzen

CvW tenzij er slechts een summiere toets op vooringenomenheid is

gedaan omdat de ouder specifiek aanspraak heeft gemaakt op de

hardheidsregeling
Ga voor de zekerheid vender met D III

Nee

Weet ik niet □ Het beoordelingsteam zal deze afweging maken aan de hand van de

vergaarde infomnatie

Ga voor de zekerheid verder met D III

UL Ernstige onreqelmatigheden

• Ondanks een institutioneel vooringenomen handelwijze van BD T heeft de ouder toch geen

recht op compensatie als er sprake van een van de volgende t\«ee ernstige

onregelmatigheden aan de kant van de ouder

1 Blijkt dat de ouder evident geen recht op KOT had in het betreffende berekeningsjaar

Toelichting

Met evident geen recht op KOT wordt de situatie bedoeld dat in het desbetreffende

berekeninosjaar niet was voldaan aan een van de volgende basisvoorwaarden voor

het ontvangen van KOT kindferen] Jonger dan 14 dat die opvang hebben genoten

terwiji de ouder en zijn toeslagpartner hebben gewerkt of doelgroepers waren Een

ouder heeft dus evident geen recht op KOT indien hij zij in datjaar
o geen kind eren had

o wel kinderen had maar geen van de kinderen in dat jaar jonger was dan 14 jaar

o indien geen opvang is genoten

o de ouder of zijn haar toeslagpartner niet hebben gewerkt of indien zij geen

doelgroepers waren

Indien de reden van nihilstelling op zichzelf geen aanleiding geeft om te denken dat

er evident geen recht op KOT was is een verdere toets op het recht niet

gerechtvaardigd Dan is het namelijk niet evident

Indien de reden van nihilstelling ziet op geen nul] opvang of werk doelgroeper is

afwezigheid van bewijs niet voldoende Enkel bewiis van afweziaheid bijv

verklaring ouder KOO dat er geen opvang heeft plaatsgevonden rechtvaardigt een

toets

Vanuit de filosofie van de hersteloperatie gaan we samen met de ouder op zoek

naar contra informatie voor de reden van nihilstelling
Ga hierin ruimhartig om met het aantonen van opvang

Er is altijd toestemming van de ouder vereist voordat derden benaderd kunnen

worden

Let op Bij aanwijzingen dat sprake is van een strafrechtelijk aspect toentertijd bijv
valsheid in geschrifte] stuur het dossier via de vta de vaktechnische lijn in

Ook een voomemen voor afwijzing compensatie dient altiid aan de vaktechnische

lijn voorgelegd te worden

Afweging

Check in de svstemen Is er sprake van onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling
van de KOO en of de ouder of is aan de ouder een vergrijpboete opgelegd

o Ja □ Voofieggen aan vaktechnische lijn
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o Nee □ Check in het bevindingenverslag en eventueel bezwaar

Wat was waren de geregistreerde reden en voor de terugvordenng

□ a geen kinderen

□ b geen kinderen jonger dan 14 jaar

□ c geen nul opvang genoten of

□ d ouder toeslag partner heeft niet fO uren gewerkt of was geen

doelgroeper

o Let op Voor c en d moet er reeds concreet bewijs zijn van evident geen

recht anders door naar condusie nee beneden geen sprake van evident

geen recht

o Als er wel concreet bewijs is

Navraaen bii de ouders

o Ad a en b

In ons systeem staat dat u toen helemaal geen kinderen had klopt dit

Had de ouder ten minste een kind cf art 4 lid 1 Awir exclusief eis wat

betreft woonadres dat op enig moment gedurende het betreffende

berekeningsjaar jonger was dan 14 jaar
Ja Dan is in principe geen sprake van evident geen recht tenzij er sprake is

van c of d Indien meerdere kinderen zijn betrokken bespreek de situatie

dan met de vta

o Ad c

Vraag de ouder of het kan kloppen dat er geen opvang is afgenomen in het

betreffende jaar

Verklaart de ouder wel opvang te hebben afgenomen ongeacht hoeveel

zie vervolgvraag hieronder

o Ad d

Vraag de ouder of het kan kloppen dat hij zij en of de toeslagpartner niet

hebben gewerkt of dat zij geen doelgroepers waren gedurende een deel van

het betreffende jaar

Verklaart de ouder dat zij wei gewerkt hebben ongeacht hoeveel of

doelgroepers waren zie hierna

o Ad c en d vervolgvraag

Vraag de ouder of hij zij lets heeft om dit aan te tonen en denk daarin met de

ouder mee

Kan de ouder aannemelijk maken dat er sprake was van enige

opvang werk opleiding etc in het betreffende jaar
Ja Dan is geen geen sprake van evident geen recht Ca verder met2

non response

Nee Ga hieronder verder

Navraaen bii derden

o Vraag de ouder of je hun bank KOO werkgever opleidingsinstituut gemeente

mag bellen voor een verklaring dat er opvang is betaald of afgenomen dat er

gewerkt is of een opieiding inburgeringscursus gevolgd is in het betreffende

jaar

Geeft de ouder hiervoor toestemming en verklaart de derde dat dit het geval
is

geen sprake van evident geen recht Ga verder met 2 non response

Nee mooellik evident geen recht

Voorleggen aan vaktechnische lijn afhankelijk van hun advies ga

Ja
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verder metja nee order condusie hieronder

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Condusie Is ersprake van evident geen recht

Evident geen recht omdat de ouder in een van de boven genoemde

categorieen valt

Verm eld een en ander op het opiegformutier
check ofer aanwijzingen zijn voor O GS zoja toets dee F en

draag het dossier over aan het beoordelingsteam

Ja □

Ga hieronder verderNee □

2 Is er sprake van non response^ voor het betreffende berekeningsjaar

Toelichting

Let op Contact vanuit de ouder met BD T wordt ruimhartig en op de breedst

mogelijke wijze geinterpreteerd Het gaat daarbij om enig contact na de

betreffende toezichtactie ongeacht hoe lang daarna

Daarbij is elke indicatie voor een vorm van contact voldoende om de ouder geen

non response aan te rekenen

Om de ouder niet onnodig te belasten dient hier alleen een zeer lichte toets op

contact te \worden gedaan uitgaande van de informatie in onze systemen

Let op Systeemtechnisch is niet alles vastgelegd en dus bewaard gebleven bijv
de informatie van de BelTel of de ouder heeft gebeld en hoe vaak is niet bewaard

Indian tijdens deze toets geen indicaties voor contact gevonden kunnen worden

dient dit nagevraagd te worden bij de ouder Geeft burger aan destijds toch contact

te hebben opgenomen dan is dat al voldoende om non respons te laten vallen

Elke verklaring van contact vanuit de ouder is dus voldoende De verklaring

mag niet in twijfel getrokken worden en de ouder mag ook niet gevraagd worden

om ondersteunend bewijs
Als de ouder aangeeft nooit contact te hebben opgenomen met BD T dient

gevraagd te worden naar de reden hiervan waarbij elke reden die enigszins

verklaarbaar is voldoende is om de ouder geen non response aan te rekenen

Afweging

Checker in svstemen

o Is er enige indicatie in onze systemen te vinden dat de ouder op enige wijze

contact heeft opgenomen met de BD T na het stopzetten van de KOT Er kan

gedacht worden aan de volgende wijzen van contact niet limitatief waarvoor

biiv de volgende systemen gecheckt kunnen worden

□ Schriftelijke reactie TVS DAS Eldoc

□ Ingediend bezwaar ongeacht ontvankelijk of niet TVS GBV LWB

□ Ingediende klacht Klacht KBB klacht TSL regulier
□ Start van een beroepsprocedure TVS Beroep 2 0

□ Aanvraag voor een betalingsregeling LIC

□ Telefonisch contact telefoonnotitie systeem BelTel

□

^
Non response betekent dat de ouder niet heeft gereageerd op welke wijze dan ook van telefonisch contact aan

BelTel BD T Inning
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o Bevestiging van een van bovenstaande optles is voldoende

Ja □ Geen non response Ouder krijgt compensatie

Sla onderstsande vraag over vul benedenje bevindingen in en ga dan

vender met de condusie Vul daar nee in

Nee □ Ga hierander vender

Navraaa bii de ouders

o Vraag de ouder of het kan kloppen dat hij zij nooit contact heeft opgenomen

met BD T

Verklaart de ouder wel ooit contact te hebben opgenomen met BD T

Ja □ Vul beneden je bevindingen in en ga dan vender naar de condusie Vul

daar nee in

Nee □ Ga hieronder vender

o Is de reden dat de ouder nooit contact opgenomen heeft met BD T

verklaarbaar Hierbij kan gedacht worden aan

□ Ouder heeft geprobeerd contact te zoeken via derden bijv gemeente

steunpunt

□ Angst of een gebrek aan vertrouwen in de Belastingdienst of Toeslagen
□ Persoonlijke omstandigheden waardoor het doenvermogen van de ouder

tijdelijk laag of lager was

□ Ouder sprak of spreekt geen Nederlands

□ Ouder vertrouwde erop dat BD T het bij het rechte eind had

□

□ Geen non response Ouder krijgt compensatie

Ga vender met nee onder condusie hieronder

Ja

Nee □ Non respons en dus sprake van een ernstige onregelmatigheid die

compensatie in de weg staat

Ga vender met ja onder condusie hieronder

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

• Condusie is er sprake van een ernstige onregelmatigheid

Indien je van mening bent dat er sprake is van een ernstige

onregelmatigheid en dus geen recht op compensatie dan moet dit

oordeel worden bevestigd door het beoordelingsteam de vaktechnische lijn
en de CvW

Vermeld een en ander op het opiegformulier en ga vender met E Handheld van

het stelsel

Ja □

Indien geen sprake is van ernstige onregelmatigheden krijgt de ouder

compensatie
Deze compensatie bestaat uit onder andere een herstelcomponent voor de

originele terugvordering een compensatie over het terug te vorderen bedrag
en geld voor materiele en immateriele schade Afhankelijk van wat de ouder

eerder al heeft afgelost ontvangt hij zij meer of minder geld

Nee □
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Ga verder met D IV Conceptberekening dus geen toets op E en F
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IV Conceptberekening

• Gebruik RTV de rekenhulp tool voor de compensatieberekening i oor de conceptberekening
en vaeg het resultaat van de berekening toe aan het digitate hersteldossier

Let op Mocht het uiteindeiijke recht op KOT substantiee hoger zijn dan het initiele voorschot

bespreek dan met de vta enje teamleider of in de berekening factor A kan worden verhoogd

• Berekende compensatie in EUR

V Slotopmerking

• Als je met het toetsen van de compensatieregeling D bent begonnen en tot de conclusie

bent gekomen dat de ouder moaeliik recht heeft op compensatie volgens de

compensatieregeling stop dan hier en draag de zaak over aan het beoordelingsteam volg
de beschreven stappen onder Instructie De onderdelen E en F wforden niet ingevuld
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Hardheid van het stelselE

L Voorvraag

• Is met betrekking tot het berekeningsjaar in kwestie het recht op KOT in totaal met

tenminste EUR 1 500 verlaagd

Toelichting

Denk bijvoorbeeld aan een herziene voorschot definitieve beschikking in het kader

waarvan een verlaging van EUR 1 500 is toegepast Of er is sprake van twee

voorschotbeschikkingen met betrekking tot hetzelfde jaar die allebei zijn verlaagd waarbij
de som van de twee verlagingen EUR 1 500 of meer bedraagt Ook een combinatie van een

verlaagde voorschotbeschikking en een verlaging bij de definitieve toekenning die samen

ook EUR 1 500 of meer bedragen is mogelijk

I

Ja □ Ga vender met E II hieronder

Nee □ Art 49 Awir hardheidsregeling is niet van toepassing op het desbetreffende be-

rekeningsjaar
Ga verder met D compensatieregeling en indien aanwijzingen daarvoor zijn
met F O GS

II Afweqinq

• Uitgangspunt er bestaat geen recht op compensatie volgens de compensatieregeling omdat

er geen sprake is van institutionele vooringenomenheidl Of de ouder heeft expliciet
uitsluitend een beroep gedaan op de hardheid van het stelsel

• Ga ook bij het invuiien van deze vragen aliereerst uit van het verhaal van de ouder

• In dat geval opzoeken wat de reden was voor de terugvordering

1 Het niet betalen van een deel van de kosten voor kinderopvang ontbrekende

bewijsstukken t a v betaling of non response terwiji de ouder verklaart contact te

hebben gezocht

Op hoeveel kinderopvangtoeslag had ouder bij zijn aanvraag in beginsel recht op

basis van de bij Toeslagen bekende informatie

o Aantai uren afgenomen opvang per kind

o De kosten hiervan ook per kind

o Gewerkt aantai uren

o Gezamenlijk jaarinkomen van de ouder s

Zijn er duidelijke aanwijzingen voor onjuistheden t a v de grondslagen voor

toesiag
o Onder duidelijke aanwijzing verstaan we de verkiaring van de ouder nieuwe

informatie in het systeem bijv het later In het kader van de aanslag IB

vastgestelde inkomen Is hoger lager dan het In de aanvraag geschatte
inkomen^ of een onderzoek naar andere grondslagen op Individueel niveau

o Let op Gebrek aan bewijs voor een grondslag is niet een duidelijke aanwijzing

Ja □ Ga in overleg met de ouder op zoek naar bewijs om te bepalen welk

recht op KOT aannemelijk is In bijiage 2 zie E III op pag 23

vind je hierover een aantai hulpvragen alsmede een lijst met

mogeiijke manieren om een betaling aannemelijk te maken Gebruik

deze vragen lijst om de vragen hieronder te beantwoorden

^
Zie ook afweging onder E II 2 Kleine formele tekortkoming hieronder
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Daarnaast geldt Bewijsstukken uit het verleden zijn vaak lastig te

achterhalen We gaan ruimhartig om met bewijslast en werken met

informatie die wel achterhaald kan worden in samenwerking met

derden

zoals KOO en banken

Let op Uitvraag van stukken bij de ouder alleen na zorgvuldige

afiA^eging en overleg met de vaktechnische lijn vooraf

Nee □ Ga hiemnder verder

Van \welk dee aan kosten is het reeds aannemelijk gemaakt dat dit door de ouder

is betaald Voor de kosten waarvoor reeds betaalbewijzen zijn aangeleverdi kan in

iedergeval proportioneel toeslag worden toegekend
Is het op basis van de informatie die BD T reeds heeft aannemelijk dat ook de

rest van de kosten is betaald

o Gezien het verhaal de verklaring van de ouder en de samenhang van alle feiten

en omstandigheden
o Bijv is er een consistent patroon van betalingen aanwezig

Ja □ Proportionele toekenning zie gevolg beneden

Nee □ Ga hieronder verder

Begeleid de ouder bij het vinden van betaalbewijzen of het op een andere manier

aannemelijk maken van betalingen
o Ga samen met de ouder op zoek naar manieren om de betaling aannemelijk te

maken

o Naar mate er meer betaalbewijzen ontbreken wordt de drempel om betalingen

aannemelijk te maken hoger
o Ga gemakkelijk om met bewijslast en werk met informade die wel achterhaald

kan worden

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossler naam document paginanummer

Gevolg Proportionele toekenning

De hoogte van het recht op KOT voor het desbetreffende berekeningsjaar wordt

opnieuw vastgesteld naar verhouding van het bedrag aan kosten waarvan

aannemelijk is gemaakt dat het tijdig is betaald

Afhankelijk van hoeveel de ouder a afgelost heeft van de terugvordering ontvangt

de ouder geld of hoeft de ouder minder terug te betalen

Zie E III Concept berekening voor de vervoigstappen

Is er sprake van een resterende terugvordering
Onder zeer bijzondere omstandigheden komt de ouder dan in aanmerking voor

verlaging van het resterende bedrag zie vraag 3 en 4

De ouder komt sowieso in aanmerking voor een betalingsregeling
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2 Een kleine formele tekortkoming

Voorbeelden

Gebrek in bewijsstuk bijv contract of jaaropgaafj
o Ontbrekende of onjuiste handtekening

o Ontbrekend of onjuist naam of BSN van ouder of kind

o Ontbrekend of onjuist ad res kind of ouder

o Ontbrekend of onjuist uurtarief

o Verschil gegevens bijv uren opvang] opvangcontract jaaropgaaf

o Onjuistheden in het contract

Ontbrekend bewijsstuk
o Ontbrekende VOG van gastouder

o Factuur

o Jaaropgaaf

o Contract

O

Let op Deze lijst is niet limitatief bij t\«ijfel altijd overleggen met de vaktechnische

lijn j

Feitelijke vragen

Wat was de reden van nihilstelling of de neerwaartse correctie

Welke kleine formele tekortkomingen zijn er

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Afweging

Wordt het geconstateerde formele gebrek opgeheven tegengesproken door andere

bewijsstukken
Is het verklaarbaar dat de ouder de tekortkoming destijds niet heeft hensteld

o Dit is het geval als BD T heeft nagelaten om de ouder hiertoe meermaals te

verzoeken en of de ouder niet in de gelegenheid was om de tekortkoming te

herstellen

o In de afweging gaan we daarbij uit van vertrouwen in de verklaring van de

ouder tenzij er sprake is van duidelijke aanwijzingen die deze tegenspreken

Ja □ Ga hieronder verder

Nee □ Dan komt de ouder komt niet in aanmerking voor een wijziging in de

toekenning en of terugvordering Stem dit altijd af in de vaktechnische

lijn

Is er materieel wel recht op kinderopvang Dat wil zeggen zijn de grondslagen

aannemelijk en blijkt uit wat er wel beschikbaar is dat aan de materiele

voorwaarden is voldaan

Ga er in principe van uit dat de ouder recht heeft op zijn initiele voorschot en dat de

ouder voidoet aan de materiele eisen voor KOT In dat jaar tenzij ernfetiive

informatie beschikbaar is en of duideiijke aanwijzingen zijn van onjuistheden
ta v de grondslagen voor toeslag
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o Denk bij nieuwe infomnatie in het systeem bijv aan een hoger of lager

inkomen dat ondertussen uit de aanslag IB beschikbaar is We gaan dan uit van

het vastgestelde daadwerkeiijke inkomen en niet meer van het geschatte
inkomen uit de aanvraag dat de basis vormde voor het voorschot

o Duideiilke aanwilzingen zijn bijv de verklaring van de ouder nieuwe

informatie bijv of een onderzoek naar andere grondslagen op individueel

niveau

o Let op Gebrek aan bewijs voor een grondslag is geen duidelijke aanwijzing l

Geen duidelijke aanwijzingen van onjuistheden
Vollediae matiging vd terugvordering

Wei duidelijke aanwijzingen van onjuistheden

Mogelijk aedeelteliike matiging van de terugvordering Daarbij wordt de

terugvordering gematigd met de hoeveelheid KOT waarvan aannemelijk wordt

geacht dat de ouder er recht op had

o Achterhaa op hoeveel kinderopvangtoeslag de ouder recht had Lukt dit op

basis van de bij Toesiagen bekende informatie

o Kijk naar de informatie in de systemen en ga uit van dezeifde drempel voor

vaststelling van het recht op KOT als bij de defmitieve toekenning bij toesiagen

regulier dat wil zeggen inkomen werkuren doelgroep kinderen en

jaaropgaaf
o Als met behulp van de al in de systemen aanwezige informatie niet achterhaald

kan worden op hoeveel KOT de ouder recht had Ga dan in overleg met de

ouder op zoek naar bewijs om te bepalen welk recht op KOT aannemelijk is

met dien verstaande dat

o Bewijsstukken uit het verleden vaak lastig te achterhalen zijn Ga daarom

gemakkelijk om met bewijslast en werk met informatie die wel achterhaald

kan worden in samenwerking met derden zoals KOO en banken Ga hierbij uit

van het verhaal van de ouder en doe een Uchte toets

o Uitvraag van stukken bij de ouder alleen na zorgvuldige afweging vooraf

Overleg bij niet volledige matiging eerst metde vaktechnische lijn

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Gevoig Matiging van de terugvordering

Afhankelijk van de bevindingen hierboven wordt de terugvordering volledig of voor

een deel gematigd dat betekent dat het bedrag dat de ouder terug moest betalen

wordt verlaagd
Zie E III Concept berekening voor de vervoigstappen
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3 Er was sprake van fraude door een derde en hierdoor moest ouder toeslag

terugbetalen

Feiten

Vindplaats hersteld

ossier

Ja Nee

Is er sprake van identiteits fraude door een

kinderopvangorganisatie of een derde

Zijn

daaromtrent gedaan bijv fraudehersteldossier

en zo ja wat voor vastleggingen

Is de derde strafrechtelijk vervolgd

□ □

destijds door BD T vastleggingener

□ □

Is er destijds een fraudeonderzoek tegen de derde

ingesteld of heeft de ouder destijds aangifte tegen

de derde gedaan

□ □

Is de ouder onherroepelijk strafrechtelijk
veroordeeld of heeft de ouder verklaard aan de

fraude door een derde te hebben meegewerkt

□ □

Voeg Her eventuele andere vormen van fraude

door een derde toe

□ □

Afwaging

Is er sprake van frauduleus handelen van derde n denk biiv aan een

strafrechteiijke vervoiging van een derde een fraudeonderzoek of een aangifte

tegen derde

Ja □ Ga hieronder verder

Nee □ De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Indien ja Is het aannemelijk dat dit handeien van derden van invioed is geweest op

de reden van terugvordering bij de ouder

Ja □ Ga hieronder verder

Nee n De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Is het aannemelijk dat de ouder slachtoffer is geworden van dit handelen Dit is

bijv niet het gevai indien de ouder strafrechteiijk is veroordeeld en of verklaart te

hebben meegewerkt aan het frauduleuze handelen van de derde

Vraag de ouder of deze op dit moment of in het verieden problemen heeft gehad

met andere instanties
^

Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake is

van een acute situatie draag je het hersteidossier direct over aan de UHT taskforce

Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake is van een zeer schrijnende
situatie wordt direct afgestemd met de vta vaco

Ja □ Ga hieronder verder

Nee n De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Zie voetnoot 1
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Bevmdingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Gevofg Matiging van de terugvordering

Terugvordering wordt mogelijk volledig of voor een deal gematigd
Zie E III Concept berekening voor de vervoigstappen

4 Er was sprake van andere bijzondere omstandigheden die van invioed zijn geweest

op de reden van de terugvordering

Is er sprake van dergelijke bijzondere omstandigheden

Bij het vermoeden van dergelijke omstandigheden vraag de ouder proactief om

deze te meiden

Ja □ Ga hieronder vender

Nee □ De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Zijn de nadelige gevolgen van het bed rag dat de ouder moest terugbetalen

onevenredig hard

De financiele situatie van de ouder zai in het algemeen niet ieiden tot een veriaging
van het terug te betaien bedrag Voor deze situatie bestaat de

mogeiijkheid van een persooniijke betalingsregeling

□ Zaak moet door het beoordelingsteam worden voorgelegd aan de

ministeries van BZK en SZW omdat de bijzondere omstandigheden bij de

ouder in de toekomst ook reden kunnen zijn voor matiging bij andere

toeslagen

Nee n De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie] niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Ja

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Gevolg Matiging van de terugvordering

Terugvordering wordt mogeiijk voiiedig of voor een deel gematigd
Zie E III Concept berekening voor de vervoigstappen

• Kon je geen van de reden vragen 1 t m 4 hierboven met ja beantworden Dan komtde

ouder niet in aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of matiging van de

terugvordering
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III fConcept ^berekening en vervolqstappen

• Ats je tot de conclusie komt dat de ouder mogelijk recht heeft op een

hardheidstegemoetkoming op basis van de hardheidsregeling hoefje op dit moment nog aeen

fconcept iberekenina te maken Pas als het beoordelingsteam heeft bevestigd dat de ouder

recht heeft op een hardheidstegemoetkoming zal de beoordelaar je vragen om een

conceptberekening voordeze tegemoetkoming te maken

• De desbetreffende stappen vind je in bijiage 2 hieronder

i
Bijiage 2 berekening

hardheid

• Als je direct op hardheid van het stelsel hebt getoetst omdat de ouder dat expiiciet heeft

verzocht doe dan eveneens een summiere toets op de compensatieregeling D om te

checken of de ouder mogelijk recht heeft op een hogere tegemoetkoming volgens die

regeling Zoja dootioop voor de ouder dan ook onderdeel D in zijn geheet
• Draag het hersteldossier daarna over aan het beoordelingsteam volg de beschreven stappen

onder Instructie

F O GS

L Voorvraag S casuspositie

O GS staat voor opzet of grove schuld Een label dat

werd gebruikt om ouders te duiden die opzet of

ernstige nalatigheid werden verweten

Had de ouder voor het

desbetreffende berekeningsjaar

op enig moment een O GS

kwalificatie
Ja □ Ga verder naar afweging hieronder

Let op Het maakt niet uit of de O GS

kvi^allficatie op een later tijdstip is herzieni

Belangrijk is alleen dat de ouder deze

kwalificatie heeft gekregen

Nee □ Art 49c Awir O GS tegemoetkoming is niet

van toepassing op het desbetreffende

berekeningsjaar
Ga verder met Overdracht aan

beoordeUngsteam

Ten deie werden ouders ook in de zogenoemde FSV

liist opgenomen Vraag de ouder of deze op dit

moment of in het verieden problemen heeft gehad

met andere instanties^ Indian voor een oudet

aanwijzingen bestaan dat sprake is van een acute

situatie draag je het hersteldossier direct over aan de

UHT taskforce Indian voor een ouder aanwijzingen

bestaan dat sprake is van een zeer schrijnende
situatie wordt direct afgestemd met de vta vaco

BevindingenIs een aanvraag van de ouder

persoonlijke
voor het

voor

betalingsregeling
desbetreffende berekeningsjaar

een

Zie voetnoot 1
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afgewezen Wat waren de

gevolgen voor de ouder van het

niet toekennen van een

persoonlijke betalingsregeling

II Afweqinq

Is er in de systemen van

Toeslagen

gedocumenteerd waarom er

destijds OG S is vastgesteld

De motivering en be\«ijslast voor 0 GS moet zijn

terug te halen in de systemengoed

Ja □ Vindpiaats informatie hersteidossier

Ga verder met de votgende vraag

Nee □ Ga naar de iaatste bulletpoint in deze

afweging

Is er sprake van een evident

geval van O GS

Dit is alleen het geval indien de ouder in het

berekeningsjaar

pleeg kinderen onder de 14 jaar heeft gehad of

geen gebruik heeft gemaakt van kinderopvang

desbetreffende geen

□ Vindpiaats informatie hersteidossier

Ga verder met de votgende vraag

Nee □ Ga naar de Iaatste bulletpoint in deze

afweging

Ja

deugdelijke

motivering en duidelijke

uitleg voor het afwijzen van de

persoonlijke betalingsregeling

Stond in de brief of brieven die de ouder destijds
heeft ontvangen een duidelijke motivering en uitleg

Is er een

□ Vindpiaats informatie hersteidossier

Ga verder met de votgende vraag

Nee □ Ga naar de Iaatste bulletpoint in deze

afweging

Ja

• Alle vragen hiervoor met ja

beantwoord

Dan komt de ouder niet in aanmerking voor een

0 GS teg em oetkom i ng

Draag het dossier over aan het beoordelingsteam
Komt de beoordelaar ook tot de conclusie dat geen

recht op O GS tegemoetkoming bestaat legt hij zij

het hersteldossier ter bevestiging voor aan de CvW

Wei biedt Toeslagen de ouder alsnog een

persoonlijke betalingsregeling aan Het

beoordelingsteam gaat de nodige stappen zetten

I
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• Een of meerdere vragen hiervoor

met nee beantwoord

Gevolq

ouder

tegemoetkoming en

komt in aanmerking voor een persoonlijke

betalingsregeling

een O GSDe ontvangto

o

UL Conceptberekening

• Art 49c lid 2 Awir 30 procent van het bedrag van de terugvorderlng waarvan geen

persoonlijke betalingsregeling is toegekend vanwege de onterechte O GS kwalilicatie

• Gebruik voor de berekening de 0 GS rekenhulp en voeg resultaat van de berekening toe aan

het digitale hersteldossier

• Berekende O GS tegemoetkoming in EUR

AFstemming met de vaktechnische Ii1n

• In het geval er tijdens de behandeling vaktechnische vragen opkomen moeten deze indien

noodzakelijk op de gebruikelijke wijze worden geescaleerd in de reguliere vaktechnische lijn Dit

betekent via vta vaktechnisch adviseur vaco vaktechnisch coordinator en eventueel lavaco

landelijk vaktechnisch coordinator Hierin moet de managementlijn m2 ml parallel \worden

meegenomen lees zijn geinformeerd
• Let op Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake is van een acute situatie draag je het

hersteldossier direct over aan de UHT taskforce Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat

sprake is van een zeer schrijnende situatie wordt direct afgestemd met de vta vaco

• Let op In geva van afwijzing van compensatie hardheidstegemoetkoming etc moet worden

geesca eerd

Aanvullende schadeveraoedina

Zijn er aanwijzingen dat de ouder in aanmerking komt voor vergoeding van de werkeiijke schade

En is deze werkeiijke schade groter dan de mogelijke compensatie Is er sprake van dergeiijke

bijzondere omstandigheden

Bij het vermoeden van dergeiijke omstandigheden vraag de ouder proactief om deze te melden

Ja □ Stem de vervoigstappen verder af in de reguliere vaktechnische lijn Dit betekent via vta

vaktechnisch adviseur vaco vaktechnisch coordinator en eventueel lavaco landelijk
vaktechnisch coordinator Hierin moet de managementlijn m2 ml parallel worden meegenomen

lees zijn geinformeerd
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Nee □

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

J

Overdracht aan beoordelinqsteam

• Zie de stappen 8 t m 11 van de instructie aan het begin van dit kader
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Vooraf

Nadat je voor een bepaalde ouder de persoonlijke zaakbehandelaar bent geworden is de eerste stap dat

je contact opneemt met de ouder De mogelijkheid bestaat dat er reeds contact heeft plaatsgevonden

bijvoorbeeld via een ouder stasgesprek Voor zover in dat contact reeds aan de orde is geweest wat

hieronder als aandachtpunten is opgenomen hoeft dat niet te worden herhaald

In het contact kun je uitleg geven over het behandeiproces van het verzoek Daarnaast kun je vragen

steilen die zien op de behandeling van het verzoek De antwoorden van de ouder en het verhaai van de

ouder dat hierbij ontstaat vormt vervolgens het vertrekpunt voor het verder doorlopen van dit

informatiekader het invullen van het opiegformuiier en het samenstellen van het hersteidossier Dit

betekent ook dat als de antwoorden van de ouder daartoe aanleiding geven voor sommige zaken niet

naar bevestiging in de systemen hoeft te worden gezocht

Let op

Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake is van een acute situatie draag je het

hersteidossier direct over aan de UHT taskforce Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake
is van een zeer schrijnende situatie wordt direct afgestemd met de vta vaco

Instructie

t Loop als eerste de delen Aen C van dit kader door en maak deze compleet
2 Bekijk daama of de ouder in zijn haar verzoek een beroep doet op een specifieke regeling en zo

ja op welke regeling Toets die regeling als eerste Als de ouder bijv een beroep doet op de

hardheid van het stelsel dan begin je met dee E Doet de ouder een beroep op de

compensatieregeling dan begin je met dee D

Doet de ouder geen beroep op een specifieke regeling begin dan aldjd met dee D Hetzeifde

geldt indien de ouder dee uitmaakte van een CAF onderzoek zie D I

Voig bij het toetsen van het desbetreffende deei de hieronder aangegeven stappen

3 Begin met het eerste berekeningsjaar waarop het verzoek van de ouder betrekking heeft Loop

voor dat jaar in ieder gevai de delen D of E zie stap 2 hierboven van dit kader door en

beantwoord samen met de ouder de daarin opgenomen vragen Maak deze delen voiledig
Per onderdeel worden een aantal vragen gesteld Als je een vraag niet kunt beantwoorden laat hem

dan leeg Als je bij een bepaaide vraag vastloopt of dreigt vast te lopen of indien er sprake is van

een complexe casus leg dan contact metje vta

4 Leg je bevindingen in de desbetreffende tekstvakken vast en vermeid de vindplaats en van de

betreffende informade zie ook stap 8 Dan kan het beoordeiingsteam later eenvoudiger de

relevante infarmatie terugvinden

Let op

In verband met de privacy en AVG mag daarbij in dit formuiier geen enkele informatie

opgenomen worden waaruit ras of etnische afkomst poiitieke opvattingen religieuze of

levensbeschouweiijke overtuigingen het iidmaatschap van een vakbond specificaties met

betrekking tot de gezondheid of seksuele geaardheid van de ouder blijken

NoodzakelUke bevindingen hierover moeten algemeen worden omschreven Zo kan in een

voorkomend gevai bijv worden voistaan met de opmerking dat de ouder kampt met fysieke en of

psychische probiemen

£ Mits je met het toetsen van deei D Compensatieregeling begint kun je tot de volgende conciusies

komen

al Er zijn aanwijzingen dat de ouder voor het betreffende jaar mogelijk rec it heeft op

compensatie volgens de compensaderegeiing Ga in dit gevai niet verder met de delen E en F

Draag het hersteidossier onder inachtneming van stap 9 waar van toepassing over aan het

beoordeiingsteam zie stappen 10 en 11

tl De ouder heeft voor het betreffende jaar mogelijk aeen recht op compensatie volgens de

compensatieregeling Ga dan door naar E en F en stap 9 indien van toepassing voordat je het

hersteidossier overdraagt aan het beoordeiingsteam
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8 Mits je met het toetsen van deel E Hardheid van het stelsel bent begonnen kun je tot de voigende
condusies komen

a Er zijn aanwijzingen dat de ouder voor het betreffende jaar mogelijk recht heeft op een

hardheidstegemoetkoming in de varm van een prapartionete toekenning of matiging van de

terugvordering Doe dan tenzij de ouder expliciet andere wensen uit tenminste een heel

summiere toets op de compensatieregeling D am te checken of de ouder mogelijk recht heeft

op een hogere tegemoetkoming volgens die regeling Doe eveneens een check op mogelijk recht

op O GS tegemoetkoming F Draag de zaak daarna onder inachtneming van stag 9 waar van

taepassing overaan het beoordelingsteam zie stappen 10 en 11

b De ouder heeft voor het betreffende jaar mogelijk aeen recht op een

hardheidstegemoetkoming Ga dan door naar de delen D en F en stap 9 indien van toepassing

en toets of de ouder mogelijk recht heeft op een van de andere regelingen voordat je het

hensteldossier overdraagt aan het beoordelingsteam

7 Als je het hele kader hebt doodopen tjm D resp F zie hierboven en alle nodige feiten voor het

eerste berekeningsjaar hebt verzameld vermetd dan als laatste het desbetreffende

berekeningsjaar alsmede een samenvatting van wat er is gebeurd logbook en optionee

mogelijke aandachtspunten onder B en voeg het ingevulde kader voor dat jaar toe aan het digitale
bersteldossier van de ouder zie stap 8

Lees de UHT dossiervormingsrichtlijn hieronder zorgvuidig door Sta alle op het verzoek het

desbetreffende berekeningsjaar betrekking hebbende stukken die voor de her beoordeling nodig

zijn volgens de daarin opgenomen regels op in het digitale hensteldossier

UHT

dossiervormingsrichtli

8 Indien van toepassing herhaal de voorgenoemde stappen 2 t m 8 voor alle andere

berekeningsjaren waarop het verzoek van de ouder betrekking heeft zodat je aan het einde voor

ieder berekeningsjaar in kwestie een kader hebt ingevuld fbasisreqell

Op de basisregel hierboven geldt een uitzonderinq indien er sprake is van opvang bij dezelfde

kinderopvangorganisatie KOO en de correctie een aangesloten periode betreft dan kan die gehele

periode als een event worden beschouwd In dat geva volstaat het om voor de gehele event penode
maar een kader in te vullen

10 Vui het oplegformulier In

Opiegformulier

11 Bespreek de ingevulde informatievergaringskaders en het oplegformulier met je podco vier ogen

principe Deze zal de documenten aan een marginale toets op begrijpelijkheid onderwerpen
12 Stuur het hensteldossier naar het beoordelingsteam dat wil zeggen een link naar de vindplaats van

het digitale bersteldossier op de Q schijf met daarin per berekeningsjaar dat het verzoek van de

ouder omvat

• de op het desbetreffende jaar betrekking hebbende en voor de her beoordeling nodige
stukken documenten met paginanummers zie dossiervormingsrichtlijn

• de ingevulde kader informatievergaring een exemplaar per berekeningsjaar event alsmede

• het ingevulde oplegformulier

AFkortinqen definities
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Algemene wet inkomensafhankelijke regelingenAwir

BD T Belastingdienst Toeslagen

CvW Commissie van Wijzen

officieel commissie van onafhankelijke deskundigen CAF vergelijkbare
zaken toesiagen en beoordeling 0 GS standpunt

Commissie werkelijke schade

officieel Commissie Aanvullende Schadevergoeding Werkelijke Schade

CWS

Doelgroeper Een doelgroeper Is o a een ouder die een re integratietraject naar werk

een studie of een inburgeringscursus voIgt Zie voor alle onder categorieen

art 1 6 lid 1 onderdeel d t m j Wko

Hersteldossier Is een gedeelte uittreksel van het algehele KOT dossier van de ouder Het

hersteldossier bevat alle informatie en documenten die wij voor de

hersteloperatie dat wil zeggen met betrekking tot de beoordeling van het

henstel herbeoordelingsverzoek van de ouder nodig hebben voor alle

berekeningsjaren waarop het verzoek van de ouder betrekking heeft

KInderopvangorganIsatie kindercentrum of gastouderbureauKOO

KInderopvangtoeslagKOT

0 GS Opzet grove schuld

Onderzoeksdossler Het dossier van de CAF zaak of ander groepsgewijs toezicht pre

onderzoek zoals dat luidde ten tijde van de stopzetting van de KOT
_

Zachte

vs harde stop

Een zachte stop is een buitenwettelijke stopzetting van KOT gedurende het

lopende berekeningsjaar zonder voorafgaande individuele beoordeling van

bewijsstukken Het recht wordt daarbij naar beneden bijgesteld naar het

bed rag dat reeds is uitqekeerd waardoor de ouder in dat jaar verder geen

voorschotbedragen meer heeft ontvangen

Een harde stop is een nihilstelling dat wil zeggen een herziening van het

voorschot waarbij het recht op KOT wordt bijgesteld naar 0 EUR zonder

voorafgaande Individuele beoordeling van bewijsstukken De harde stop had

als gevolg dat de ouder ook alle over dat jaar reeds ontvangen

voorschotbedragen terug moest betalen Dit kan zowel zien op het lopende
het jaar als een eerder jaar

Acuut zeer schriinendA

• Maak als eerste een inschatting of er sprake is van een acute of zeer schrijnende situatie

Zie hiertoe bijiage 1 hieronder voor mogelijke aanwijzingen

X
nr

Bijiage 1 acuirt zeer

schrijnend

□ AIsje denkt dat er wellicht sprake is van een acute situatie bespreekje bevindingen dan

direct met de taskforce Neem daartoe via email contact op met het UHT

Taskforce Postbus De coUega s bespreken dan de vervoigstappen metjou

Ja
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A s je denkt dat er wellicht sprake is van een zeer schrijnende situatie bespreek je

bevindingen dan direct met je vta Overleg samen met hem haar of de zaak met spaed
aan het beoordeiingsteam moet warden overgedragen
Ga in beide gevalien in afwachting van de beslissing terugkoppeling daaramtrent wel

aivast verder met de overige delen van dit kader en probeer samen met de ouder alvast zo

veei mogetijk vragen te beantwoorden Stei het hersteidossier samen

Verm eldje bevindingen omtrent acuut zeer schrijnend oak op het opteaformuUer

Nee □

Bevindingen

BerekeninaslaarB

Loqboek

• Tijdslijn beschikkingen

Inhoud
Maand jaar

• Samenvatting van het verhaal van de ouder max 500 woorden

Aandachtspunten optioneel
• Zijn er verder nog dingen die je het beoordeiingsteam graag wiit meegeven

• Je kunt dit vak bijv gebruiken indien je tijdens het verzamelen van de feiten en het verhaal

van de ouder een eerste indruk hebt kunnen vormen of en zo ja welke van de

herstelregelingen voor het desbetreffende berekeningsjaar van toepassing zou kunnen zijn
• Let op Het gaat hier uitdrukkelijk niet om het vormen van een oordeel deze stap is

voorbehouden aan het beoordeiingsteam
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Verzoek formele aspectenC

• Is aan de formele voorwaarden van de regelingen voldaan

Verzoek aanvraag compensatie hardheids

tegemoetkoming

ingediend v66r 1 jan 2024

Ja □

o Vindplaats in het hersteldossier

document paginanummer

• Duur van de behandeling

Datumi indiening schriftelijk of mondeling
verzoek

Einde regulier behandelingstermijn
Datumi indiening 6 maanden Als deze dag

eindigt op een feestdag of in het weekend geldt
de daarop volgende eerste werkdag

verlenging behandelingstermijnIs een Ja □

noodzakelijk
en zo ja is er al een uitstelbrief aan de ouder

verstuurd

Datum vindplaats hersteldossier

Nee □

Einde veriengde behandelingstermijn

• Bewindvoerder indien van toepassing

Naam

Email adres

Telefoon

• Advocaat gemachtigde indien van toepassing

Naam

Email adres

Telefoon

CompensatiereqelinqD

Voor de toets van de compensatieregeling gaat het om de vraag of de ouder 1 institutioneel

vooringenomen is behandeld zie D II Als dat het geval is kan er niettemin sprake zijn van 2 een

ernstige onregelmatigheid zie D III waardoor de ouder toch geen recht heeft op compensatie op grond
van deze regeling art 49b Awir in combinatie met het Besluit compensatieregeling CAP 11 en

vergelijkbare CAF zaken

L CAP zaak of ander qroepsqewiis toezicht pre CAF onderzoek of ander onderzoek in

team Fraude

Maakte de ouder deel uit van een CAP onderzoek pre CAF onderzoek of ander

groepsgewijs toezicht onderzoek van team Fraude vervolgens samengevat als CAF

onderzoek

6
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Ja □

Naam CAF onderzoek

Ga verder met de volgende vraag hierander

o Vindplaats hersteldossier

Nee □ Ga verder met D II

• Is het CAF onderzoek waarbij de ouder betrokken was beoordeeld op vergelijkbaarheid
met CAF 11

Wat was het resultaat

o CAF onderzoek is beoordeeld als vergelijkbaar met CAF 11

Indien de ouder deel uitmaakte van een CAF onderzoek dat als

veraeliikbaar met CAF 11 kan worden beschouwd staat vanwege dat

oordeel al vast dat er sprake is van aroepsaewiis institutioneel

voorinaenomen handelen van de BD T

Gevolg ouder ontvangt compensatie tenzij er sprake is van een ernstice

onreaelmatiaheid

Ga verder met D III

Ja □

o CAF onderzoek is beoordeeld als niet vergelijkbaar met CAF 11

Als de ouder deel uitmaakte van een CAF onderzoek dat als niet

vergeliikbaar met CAF 11 werd beoordeeld is er in ieder geval geen

sprake van groepsgewijze institutionele vooringenomenheid
Het hersteldossier wordt dan beoordeeld op individuele institutionele

vooringenomenheid

Ga verder met D II

Het CAF onderzoek is nog niet beoordeeid op vergelijkbaarheid met CAFNee □

11

Als het CAF onderzoek nog niet is beoordeeld dan staat nog niet vast of

dat er sprake is van groepsgewijze institutionele vooringenomenheid
Neem contact op met de teamleider om na te gaan of het onderzoek al op

de iijst staat om te worden beoordeeld op aroeosaewilze Institutionele

vooringenomenheid Bespreek daarna de vervoigstappen met de vta vaco

Mocht het CAF onderzoek nog niet op die Iijst staan dan wordt eerst

beoordeeld of de ouder individueel institutioneel vooringenomen is

behandeld

Let op In die beschouwing moet ook het onderzoeksdossier over de

groepsaanpak worden meeaenomen

Ga verder met D II
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II Is er sprake van individuele institutionele vooringenomenheid

Toelichting

Ga ook bij het invullen van deze vragen allereerst uit van het vei iaal van de ouder

De vragen hieronder zijn bedoeld als handvatten om tot een zo volledig mogelijke

casuspositie beschrijving te komen

Het is belangrijk dat de niet limitatieve vragen in samenhang worden bekeken zodat

een duidelijk beeld ontstaat van de casus

Je bent echter niet verplicht om elke vraag te beantwoorden Als er bijv sprake is van een

casus waarin meteen heel duidelijk is dat er door BD T vooringenomen is gehandeld rond

de toets van dit onderdeel dan op tijd af

Als je een vraag niet kunt beantwoorden laat deze dan leeg

Casuspositie bijbehorende feitelijke vragen

• Aanleiding Wat was de aanleiding voor het pre onderzoek CAF toezicht

toezicht alle vormen van toezicht dus bijv ook HOTHOR het

betreft hier dus een situatie waarin geen sprake is van

groepsgewijze onderzoek dat heeft geieid tot een pre CAF

onderzoek dat is beaordeeld als vergelijkbaar met CAF 11 Het kan

voorts zijn dat het onderzoek toezicht wel in onderzoek is naar

groepsgewijze institutionele vooringenomenheid in dat gevai heb

je met de vta vaco de vervoigstappen besproken

Vindplaats informatie in

document paginanummer

het hersteldossier naam

• Informatie Ga allereerst uit van het verhaal van de ouder

Welke informatie ging gepaard met de aanleiding het signaal
Is er over de ouder informatie opgenomen in FSV

Welke informatie was al aanwezig dat wil zeggen beschikbaar in

eigen systemen van BD T of in het onderzoeksdossier let hierbij
dus ook op een mogelijk groepsaanpak niet alleen op het TVS

dossier over de ouder zelf 7

Welke informatie werd vervolgens uitgevraagd met betrekking tot

welke jaren alle of een

Welke jaren periode zijn is uitgevraagd
Was de opgevraagde informatie volgens ons systeem ontvangen

metandere woorden is ergereageerd op de uitvraag

o Zo ja is er voldaan aan het gehele verzoek

o Zo nee welke informatie ontbrak Was de ontbrekende

informatie een zgn kleine onregelmatigheid
Is het verzoek om informatie herhaald Schriftelijk of telefonisch

Werd benoemd welke stukken specifiek nog nodig waren

Is het gebrek door de ouder hersteld

Is er contact geweest met de ouder Zo ja wanneer

Bevindingen

Vindplaats informatie in het hersteldossier naam

document paginanummer zie UHT dossiervormingsrichtlijn

• Actie handelingen
van behandelaar

destijds

Was er een besluit genomen en wat was dat besluit zachte

stop harde stop zie definitie op pagina 4] met of zonder

terugwerkende kracht

Hoe zijn daarbij de bewijsstukken beoordeeld Voorafgaand aan de
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stopzetting of pas nadat de brief over de stopzetting is verstuord

Werd het besluit gemotiveerd Zo ja wat werd als reden voor de

stopzetting aangegeven

Is er een boete opgelegd
Is de zaak aangemeld voor strafrechtelijk onderzoek heeft er een

strafrechtelijke

kinderopvangorganisatie en of bij de ouder

Vraag de ouder oak of deze op dit moment of in het verieden

problemen heeft gehad met andere instandes’^

vervolging plaatsgevonden bij de

Bevindingen

Voorschotbeschikking

o Datum beschikkingsnummer

o Oorspronkelijk hoogte vastgesteld recht

Gewiizigde voorschotbeschikking

o Hoogte vastgesteid recht na herziening

o Datum beschikkingsnummer

Indien van toepassing Bedrag van de teruavorderina

o Datum beschikkingsnummer

o Reden van terugvordering

Vindplaats informatie in het hersteldossier naam document en of

paginanummer

Afweging
• Is het gezien het verhaal de verklaring van de ouder de informatie die BD T reeds heeft en

de samenhang van alle feiten en omstandigheden aannemelijk dat Toeslagen institutioneel

vooringenomen heeft gehandeld
• We kijken of de ouder destijds een eerlijke kans heeft gehad het recht op KOT aannemelijk te

maken Daarbij bepalen verschillende criteria zie hieronder of er vooringenomen is

gehandeld

1 Zachte stop

Heeft ereen zachte of harde stop plaatsgevonden

o la Zachte stop □

Harde stop □

Datum en nummer beschikking

Vindplaats in het hersteldossier paginanummer

Ga verder met de voigende vraag

o Nee n Ga verder met criteria 2 t m 6

Was de zachte harde stop verdedigbaar dat wil zeggen rechtvaardigde het signaal de

aanleiding een zachte harde stop

Let op Dit is alleen dan het geval indien uit het signaal blijkt dat de ouder naar de

huidige maatstaven evident geen recht op KOT had Het niet betalen van eigen

bijdrage valt niet onder evident geen recht

o Ja □ NB Bij een strafrechtelijk aspect eerst afstemming met de vaktechni

sche ijn

^
Zoals het UWV de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO de SVB het mefdpunt Zorgfraude het Centraal Orgaan

opvang asieizoekers COA of het Landelijk Meldpunt Sociale Recherches Ter informatie met o a deze instanties

heeft het Fraudemeldpunt van BD T in het verieden fraudesignalen afkomstig van de FSV lijst proactief gedeeld
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o Nee □ Ga verder met D III

Bevindingen

Vindptaats informatie in het hersteldossier naam document paginanummer

• Indien geen sprake is van een zachte harde stop Heeft Toeslagen vooringenomen

gehandeld gegeven de samenhang van onderstaande criteria 2 t m 6

Toelichting

Ga voor wat betreft de feiten uit van wat de behandelaar destijds wist Ga daarbij voor

zover van toepassing ook hierbij allereerst uit van het verhaal van de ouder

Voor wat betreft de afweaina vraag je af of de genomen actie naar de maatstaven van

nu logisch te rechtvaardigen proportioneel was en of de ouder toen een eeriijke kans

heeft gehad om het recht op KOTaannemeiijk te maken

NB Het aannemeiijk maken is een lichte toets We gaan af op de juistheid van de

verklaringen van de ouder Mocht je na het daorlopen van de criteria hierna niet geheel
zeker zijn of Toeslagen destijds vooringenomen heeft gehandeld vermeld dan bij de

conclusie op pagina 11 weet ik niet

2 Brede uitvraag
Feiten

Welke informatie en over welke berekeningsjaren is uitgevraagd
Welke uitgevraagde informatie was op het moment van de uitvraag al beschikbaar

in onze eigen systemen TVS DAS ELDOC

Maak hierover een opmerking als het voorgaande niet meer kan worden opgezocht

Bevindingen

Vindplaats uitvraag in het hersteldossier naam document paginanummer

Afweging

Stand de breedte van de uitvraag in verhouding tot het risicosignaal bijv signaal
met betrekking tot een maand uitvraag voor het hele jaar of zelfs meerdere jaren

Bevindingen

Vindplaats uitvraag in het hersteldossier naam document paginanummer

3 Geen nadere uitvraag
Feiten
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Als infotmatie werd opgevraagd Is de ouder bij herhaling verzocht om de

gevraagde informatie aan te leveren Zo ja

o Wanneer

o Was het de ouder voldoende duidelijk welke informatie nog van hem werd

verwacht

o Wat waren de gestelde termijnen voor het verstrekken van de informatie

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Afweging

Indien er een termijn werd gesteld Hoe lang was de reactietermijn en was die

termijn naar huidige maatstaven redelijk

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

4 Minste of geringste onregelmatigheid
Feiten

Welke tekortkomingen zijn er geconstateerd

Zijn de bewijsstukken inhoudelijk beoordeeld of is er alleen op basis van het

ontbreken van een enkel bewijsstuk al afgewezen naar beneden gecorrigeerd

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Afweging

Is de tekortkoming in de bewijsstukken groot genoeg geweest om over te gaan tot

het genomen besluit

Was de ontbrekende informatie noodzakelijk voor een toewijzing van

kinderopvangtoeslag hiervan is bijv geen sprake bij ontbrekende betaalbewijzen

terwiji jaaropgaaf wel aanwezig is

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer
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Zero tolerance onderzoek

Blijkt ergens uit dat bewust is gezocht naar fouten tekortkomingen bijv indien de

eerste behandeiaar geen fouten tekortkomingen constateerde en een tweede

beoordelaar een geringe tekortkoming constateerde

Biijkt uit bijvoorbeeid behandelverslagen of andere notifies dat de behandeiaar

kostte wat kost op zoek was naar een reden om af te wijzen

Is het de ouder onnodig iastig gemaakt bijv door origineie stukken op te vragen

nadat er kopietjes zijn opgestuurd
Is er over de ouder informatie opgenomen in FSV en heeft dit gegeven geieid tot het

zoeken naar fouten tekortkomingen

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Gl Bezwaar

Voor zover de ouder in dat jaar bezwaar of beroep tegen een of meerdere

beschikkingen heeft aangetekend
Is het bezwaar feitelijk door iemand anders dan degene die stop heeft uitgevoerd
behandeld

Weike informatie heeft de bezwaarbehandeiaar van tevoren meegekregen

Zijn er in bezwaar nieuwe gezichtspunten naar voren gebracht door de ouder Zijn

deze meegewogen in de uitspraakop bezwaar

Is het bezwaar volgens de regeis van de wet verlopen Is er gehoord Heeft de

ouder de mogeiijkheid gehad zijn dossier in te zien Zo nee is de ouder wei op die

mogeiijkheid gewezen Heeft de ouder toen zeif besiist om niet te komen Is het

duideiijk waarom de ouder die besiissing heeft genomen

Hoe iang heeft de ouder moeten wachten voor er een besiissing op bezwaar is

genomen Is de beslistermijn in overleg met de ouder of automatisch

verdaagd verlengd
Hoe is op het bezwaar besiist

□ Kennelijk ongegrond

□ Ongegrond

□ Gegrond

□ Niet ontvankeiijk

Indien ongegrond Is er te snel of onterecht kennelijk ongegrond verklaard

Bij beroep Beroepsprocedure vermelden en de uitkomst hiervan

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

• Conclusie is er individueel vooringenomen gehandeld

□ Gevolg compensatie tenzij er sprake is van een ernstige

onregelmatigheid

Ja
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H Ga verdermet D III

□ Dit oordeel moet worden bevestigdi door de Cotnmissie van Wijzen

CvW tenzij er slechts een summiere toets op vooringenomenheid is

gedaan omdat de ouder specifiek aanspraak heeft gemaakt op de

hardheidsregeling
Ga voor de zekerheid vender met D III

Nee

Weet ik niet □ Het beoordelingsteam zal deze afweging maken aan de hand van de

vergaarde infomnatie

Ga voor de zekerheid verder met D III

UL Ernstige onreqelmatigheden

• Ondanks een institutioneel vooringenomen handelwijze van BD T heeft de ouder toch geen

recht op compensatie als er sprake van een van de volgende t\«ee ernstige

onregelmatigheden aan de kant van de ouder

1 Blijkt dat de ouder evident geen recht op KOT had in het betreffende berekeningsjaar

Toelichting

Met evident geen recht op KOT wordt de situatie bedoeld dat in het desbetreffende

berekeninosjaar niet was voldaan aan een van de volgende basisvoorwaarden voor

het ontvangen van KOT kindferen] Jonger dan 14 dat die opvang hebben genoten

terwiji de ouder en zijn toeslagpartner hebben gewerkt of doelgroepers waren Een

ouder heeft dus evident geen recht op KOT indien hij zij in datjaar
o geen kind eren had

o wel kinderen had maar geen van de kinderen in dat jaar jonger was dan 14 jaar

o indien geen opvang is genoten

o de ouder of zijn haar toeslagpartner niet hebben gewerkt of indien zij geen

doelgroepers waren

Indien de reden van nihilstelling op zichzelf geen aanleiding geeft om te denken dat

er evident geen recht op KOT was is een verdere toets op het recht niet

gerechtvaardigd Dan is het namelijk niet evident

Indien de reden van nihilstelling ziet op geen nul] opvang of werk doelgroeper is

afwezigheid van bewijs niet voldoende Enkel bewiis van afweziaheid bijv

verklaring ouder KOO dat er geen opvang heeft plaatsgevonden rechtvaardigt een

toets

Vanuit de filosofie van de hersteloperatie gaan we samen met de ouder op zoek

naar contra informatie voor de reden van nihilstelling
Ga hierin ruimhartig om met het aantonen van opvang

Er is altijd toestemming van de ouder vereist voordat derden benaderd kunnen

worden

Let op Bij aanwijzingen dat sprake is van een strafrechtelijk aspect toentertijd bijv
valsheid in geschrifte] stuur het dossier via de vta de vaktechnische lijn in

Ook een voomemen voor afwijzing compensatie dient altiid aan de vaktechnische

lijn voorgelegd te worden

Afweging

Check in de svstemen Is er sprake van onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling
van de KOO en of de ouder of is aan de ouder een vergrijpboete opgelegd

o Ja □ Voofieggen aan vaktechnische lijn
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o Nee □ Check in het bevindingenverslag en eventueel bezwaar

Wat was waren de geregistreerde reden en voor de terugvordenng

□ a geen kinderen

□ b geen kinderen jonger dan 14 jaar

□ c geen nul opvang genoten of

□ d ouder toeslag partner heeft niet fO uren gewerkt of was geen

doelgroeper

o Let op Voor c en d moet er reeds concreet bewijs zijn van evident geen

recht anders door naar condusie nee beneden geen sprake van evident

geen recht

o Als er wel concreet bewijs is

Navraaen bii de ouders

o Ad a en b

In ons systeem staat dat u toen helemaal geen kinderen had klopt dit

Had de ouder ten minste een kind cf art 4 lid 1 Awir exclusief eis wat

betreft woonadres dat op enig moment gedurende het betreffende

berekeningsjaar jonger was dan 14 jaar
Ja Dan is in principe geen sprake van evident geen recht tenzij er sprake is

van c of d Indien meerdere kinderen zijn betrokken bespreek de situatie

dan met de vta

o Ad c

Vraag de ouder of het kan kloppen dat er geen opvang is afgenomen in het

betreffende jaar

Verklaart de ouder wel opvang te hebben afgenomen ongeacht hoeveel

zie vervolgvraag hieronder

o Ad d

Vraag de ouder of het kan kloppen dat hij zij en of de toeslagpartner niet

hebben gewerkt of dat zij geen doelgroepers waren gedurende een deel van

het betreffende jaar

Verklaart de ouder dat zij wei gewerkt hebben ongeacht hoeveel of

doelgroepers waren zie hierna

o Ad c en d vervolgvraag

Vraag de ouder of hij zij lets heeft om dit aan te tonen en denk daarin met de

ouder mee

Kan de ouder aannemelijk maken dat er sprake was van enige

opvang werk opleiding etc in het betreffende jaar
Ja Dan is geen geen sprake van evident geen recht Ca verder met2

non response

Nee Ga hieronder verder

Navraaen bii derden

o Vraag de ouder of je hun bank KOO werkgever opleidingsinstituut gemeente

mag bellen voor een verklaring dat er opvang is betaald of afgenomen dat er

gewerkt is of een opieiding inburgeringscursus gevolgd is in het betreffende

jaar

Geeft de ouder hiervoor toestemming en verklaart de derde dat dit het geval
is

geen sprake van evident geen recht Ga verder met 2 non response

Nee mooellik evident geen recht

Voorleggen aan vaktechnische lijn afhankelijk van hun advies ga

Ja

14

1070360 00009



verder metja nee order condusie hieronder

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Condusie Is ersprake van evident geen recht

Evident geen recht omdat de ouder in een van de boven genoemde

categorieen valt

Verm eld een en ander op het opiegformutier
check ofer aanwijzingen zijn voor O GS zoja toets dee F en

draag het dossier over aan het beoordelingsteam

Ja □

Ga hieronder verderNee □

2 Is er sprake van non response^ voor het betreffende berekeningsjaar

Toelichting

Let op Contact vanuit de ouder met BD T wordt ruimhartig en op de breedst

mogelijke wijze geinterpreteerd Het gaat daarbij om enig contact na de

betreffende toezichtactie ongeacht hoe lang daarna

Daarbij is elke indicatie voor een vorm van contact voldoende om de ouder geen

non response aan te rekenen

Om de ouder niet onnodig te belasten dient hier alleen een zeer lichte toets op

contact te \worden gedaan uitgaande van de informatie in onze systemen

Let op Systeemtechnisch is niet alles vastgelegd en dus bewaard gebleven bijv
de informatie van de BelTel of de ouder heeft gebeld en hoe vaak is niet bewaard

Indian tijdens deze toets geen indicaties voor contact gevonden kunnen worden

dient dit nagevraagd te worden bij de ouder Geeft burger aan destijds toch contact

te hebben opgenomen dan is dat al voldoende om non respons te laten vallen

Elke verklaring van contact vanuit de ouder is dus voldoende De verklaring

mag niet in twijfel getrokken worden en de ouder mag ook niet gevraagd worden

om ondersteunend bewijs
Als de ouder aangeeft nooit contact te hebben opgenomen met BD T dient

gevraagd te worden naar de reden hiervan waarbij elke reden die enigszins

verklaarbaar is voldoende is om de ouder geen non response aan te rekenen

Afweging

Checker in svstemen

o Is er enige indicatie in onze systemen te vinden dat de ouder op enige wijze

contact heeft opgenomen met de BD T na het stopzetten van de KOT Er kan

gedacht worden aan de volgende wijzen van contact niet limitatief waarvoor

biiv de volgende systemen gecheckt kunnen worden

□ Schriftelijke reactie TVS DAS Eldoc

□ Ingediend bezwaar ongeacht ontvankelijk of niet TVS GBV LWB

□ Ingediende klacht Klacht KBB klacht TSL regulier
□ Start van een beroepsprocedure TVS Beroep 2 0

□ Aanvraag voor een betalingsregeling LIC

□ Telefonisch contact telefoonnotitie systeem BelTel

□

^
Non response betekent dat de ouder niet heeft gereageerd op welke wijze dan ook van telefonisch contact aan

BelTel BD T Inning
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o Bevestiging van een van bovenstaande optles is voldoende

Ja □ Geen non response Ouder krijgt compensatie

Sla onderstsande vraag over vul benedenje bevindingen in en ga dan

vender met de condusie Vul daar nee in

Nee □ Ga hierander vender

Navraaa bii de ouders

o Vraag de ouder of het kan kloppen dat hij zij nooit contact heeft opgenomen

met BD T

Verklaart de ouder wel ooit contact te hebben opgenomen met BD T

Ja □ Vul beneden je bevindingen in en ga dan vender naar de condusie Vul

daar nee in

Nee □ Ga hieronder vender

o Is de reden dat de ouder nooit contact opgenomen heeft met BD T

verklaarbaar Hierbij kan gedacht worden aan

□ Ouder heeft geprobeerd contact te zoeken via derden bijv gemeente

steunpunt

□ Angst of een gebrek aan vertrouwen in de Belastingdienst of Toeslagen
□ Persoonlijke omstandigheden waardoor het doenvermogen van de ouder

tijdelijk laag of lager was

□ Ouder sprak of spreekt geen Nederlands

□ Ouder vertrouwde erop dat BD T het bij het rechte eind had

□

□ Geen non response Ouder krijgt compensatie

Ga vender met nee onder condusie hieronder

Ja

Nee □ Non respons en dus sprake van een ernstige onregelmatigheid die

compensatie in de weg staat

Ga vender met ja onder condusie hieronder

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

• Condusie is er sprake van een ernstige onregelmatigheid

Indien je van mening bent dat er sprake is van een ernstige

onregelmatigheid en dus geen recht op compensatie dan moet dit

oordeel worden bevestigd door het beoordelingsteam de vaktechnische lijn
en de CvW

Vermeld een en ander op het opiegformulier en ga vender met E Handheld van

het stelsel

Ja □

Indien geen sprake is van ernstige onregelmatigheden krijgt de ouder

compensatie
Deze compensatie bestaat uit onder andere een herstelcomponent voor de

originele terugvordering een compensatie over het terug te vorderen bedrag
en geld voor materiele en immateriele schade Afhankelijk van wat de ouder

eerder al heeft afgelost ontvangt hij zij meer of minder geld

Nee □
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Ga verder met D IV Conceptberekening dus geen toets op E en F
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IV Conceptberekening

• Gebruik RTV de rekenhulp tool voor de compensatieberekening i oor de conceptberekening
en vaeg het resultaat van de berekening toe aan het digitate hersteldossier

Let op Mocht het uiteindeiijke recht op KOT substantiee hoger zijn dan het initiele voorschot

bespreek dan met de vta enje teamleider of in de berekening factor A kan worden verhoogd

• Berekende compensatie in EUR

V Slotopmerking

• Als je met het toetsen van de compensatieregeling D bent begonnen en tot de conclusie

bent gekomen dat de ouder moaeliik recht heeft op compensatie volgens de

compensatieregeling stop dan hier en draag de zaak over aan het beoordelingsteam volg
de beschreven stappen onder Instructie De onderdelen E en F wforden niet ingevuld
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Hardheid van het stelselE

L Voorvraag

• Is met betrekking tot het berekeningsjaar in kwestie het recht op KOT in totaal met

tenminste EUR 1 500 verlaagd

Toelichting

Denk bijvoorbeeld aan een herziene voorschot definitieve beschikking in het kader

waarvan een verlaging van EUR 1 500 is toegepast Of er is sprake van twee

voorschotbeschikkingen met betrekking tot hetzelfde jaar die allebei zijn verlaagd waarbij
de som van de twee verlagingen EUR 1 500 of meer bedraagt Ook een combinatie van een

verlaagde voorschotbeschikking en een verlaging bij de definitieve toekenning die samen

ook EUR 1 500 of meer bedragen is mogelijk

I

Ja □ Ga vender met E II hieronder

Nee □ Art 49 Awir hardheidsregeling is niet van toepassing op het desbetreffende be-

rekeningsjaar
Ga verder met D compensatieregeling en indien aanwijzingen daarvoor zijn
met F O GS

II Afweqinq

• Uitgangspunt er bestaat geen recht op compensatie volgens de compensatieregeling omdat

er geen sprake is van institutionele vooringenomenheidl Of de ouder heeft expliciet
uitsluitend een beroep gedaan op de hardheid van het stelsel

• Ga ook bij het invuiien van deze vragen aliereerst uit van het verhaal van de ouder

• In dat geval opzoeken wat de reden was voor de terugvordering

1 Het niet betalen van een deel van de kosten voor kinderopvang ontbrekende

bewijsstukken t a v betaling of non response terwiji de ouder verklaart contact te

hebben gezocht

Op hoeveel kinderopvangtoeslag had ouder bij zijn aanvraag in beginsel recht op

basis van de bij Toeslagen bekende informatie

o Aantai uren afgenomen opvang per kind

o De kosten hiervan ook per kind

o Gewerkt aantai uren

o Gezamenlijk jaarinkomen van de ouder s

Zijn er duidelijke aanwijzingen voor onjuistheden t a v de grondslagen voor

toesiag
o Onder duidelijke aanwijzing verstaan we de verkiaring van de ouder nieuwe

informatie in het systeem bijv het later In het kader van de aanslag IB

vastgestelde inkomen Is hoger lager dan het In de aanvraag geschatte
inkomen^ of een onderzoek naar andere grondslagen op Individueel niveau

o Let op Gebrek aan bewijs voor een grondslag is niet een duidelijke aanwijzing

Ja □ Ga in overleg met de ouder op zoek naar bewijs om te bepalen welk

recht op KOT aannemelijk is In bijiage 2 zie E III op pag 23

vind je hierover een aantai hulpvragen alsmede een lijst met

mogeiijke manieren om een betaling aannemelijk te maken Gebruik

deze vragen lijst om de vragen hieronder te beantwoorden

^
Zie ook afweging onder E II 2 Kleine formele tekortkoming hieronder
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Daarnaast geldt Bewijsstukken uit het verleden zijn vaak lastig te

achterhalen We gaan ruimhartig om met bewijslast en werken met

informatie die wel achterhaald kan worden in samenwerking met

derden

zoals KOO en banken

Let op Uitvraag van stukken bij de ouder alleen na zorgvuldige

afiA^eging en overleg met de vaktechnische lijn vooraf

Nee □ Ga hiemnder verder

Van \welk dee aan kosten is het reeds aannemelijk gemaakt dat dit door de ouder

is betaald Voor de kosten waarvoor reeds betaalbewijzen zijn aangeleverdi kan in

iedergeval proportioneel toeslag worden toegekend
Is het op basis van de informatie die BD T reeds heeft aannemelijk dat ook de

rest van de kosten is betaald

o Gezien het verhaal de verklaring van de ouder en de samenhang van alle feiten

en omstandigheden
o Bijv is er een consistent patroon van betalingen aanwezig

Ja □ Proportionele toekenning zie gevolg beneden

Nee □ Ga hieronder verder

Begeleid de ouder bij het vinden van betaalbewijzen of het op een andere manier

aannemelijk maken van betalingen
o Ga samen met de ouder op zoek naar manieren om de betaling aannemelijk te

maken

o Naar mate er meer betaalbewijzen ontbreken wordt de drempel om betalingen

aannemelijk te maken hoger
o Ga gemakkelijk om met bewijslast en werk met informade die wel achterhaald

kan worden

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossler naam document paginanummer

Gevolg Proportionele toekenning

De hoogte van het recht op KOT voor het desbetreffende berekeningsjaar wordt

opnieuw vastgesteld naar verhouding van het bedrag aan kosten waarvan

aannemelijk is gemaakt dat het tijdig is betaald

Afhankelijk van hoeveel de ouder a afgelost heeft van de terugvordering ontvangt

de ouder geld of hoeft de ouder minder terug te betalen

Zie E III Concept berekening voor de vervoigstappen

Is er sprake van een resterende terugvordering
Onder zeer bijzondere omstandigheden komt de ouder dan in aanmerking voor

verlaging van het resterende bedrag zie vraag 3 en 4

De ouder komt sowieso in aanmerking voor een betalingsregeling
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2 Een kleine formele tekortkoming

Voorbeelden

Gebrek in bewijsstuk bijv contract of jaaropgaafj
o Ontbrekende of onjuiste handtekening

o Ontbrekend of onjuist naam of BSN van ouder of kind

o Ontbrekend of onjuist ad res kind of ouder

o Ontbrekend of onjuist uurtarief

o Verschil gegevens bijv uren opvang] opvangcontract jaaropgaaf

o Onjuistheden in het contract

Ontbrekend bewijsstuk
o Ontbrekende VOG van gastouder

o Factuur

o Jaaropgaaf

o Contract

O

Let op Deze lijst is niet limitatief bij t\«ijfel altijd overleggen met de vaktechnische

lijn j

Feitelijke vragen

Wat was de reden van nihilstelling of de neerwaartse correctie

Welke kleine formele tekortkomingen zijn er

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Afweging

Wordt het geconstateerde formele gebrek opgeheven tegengesproken door andere

bewijsstukken
Is het verklaarbaar dat de ouder de tekortkoming destijds niet heeft hensteld

o Dit is het geval als BD T heeft nagelaten om de ouder hiertoe meermaals te

verzoeken en of de ouder niet in de gelegenheid was om de tekortkoming te

herstellen

o In de afweging gaan we daarbij uit van vertrouwen in de verklaring van de

ouder tenzij er sprake is van duidelijke aanwijzingen die deze tegenspreken

Ja □ Ga hieronder verder

Nee □ Dan komt de ouder komt niet in aanmerking voor een wijziging in de

toekenning en of terugvordering Stem dit altijd af in de vaktechnische

lijn

Is er materieel wel recht op kinderopvang Dat wil zeggen zijn de grondslagen

aannemelijk en blijkt uit wat er wel beschikbaar is dat aan de materiele

voorwaarden is voldaan

Ga er in principe van uit dat de ouder recht heeft op zijn initiele voorschot en dat de

ouder voidoet aan de materiele eisen voor KOT In dat jaar tenzij ernfetiive

informatie beschikbaar is en of duideiijke aanwijzingen zijn van onjuistheden
ta v de grondslagen voor toeslag
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o Denk bij nieuwe infomnatie in het systeem bijv aan een hoger of lager

inkomen dat ondertussen uit de aanslag IB beschikbaar is We gaan dan uit van

het vastgestelde daadwerkeiijke inkomen en niet meer van het geschatte
inkomen uit de aanvraag dat de basis vormde voor het voorschot

o Duideiilke aanwilzingen zijn bijv de verklaring van de ouder nieuwe

informatie bijv of een onderzoek naar andere grondslagen op individueel

niveau

o Let op Gebrek aan bewijs voor een grondslag is geen duidelijke aanwijzing l

Geen duidelijke aanwijzingen van onjuistheden
Vollediae matiging vd terugvordering

Wei duidelijke aanwijzingen van onjuistheden

Mogelijk aedeelteliike matiging van de terugvordering Daarbij wordt de

terugvordering gematigd met de hoeveelheid KOT waarvan aannemelijk wordt

geacht dat de ouder er recht op had

o Achterhaa op hoeveel kinderopvangtoeslag de ouder recht had Lukt dit op

basis van de bij Toesiagen bekende informatie

o Kijk naar de informatie in de systemen en ga uit van dezeifde drempel voor

vaststelling van het recht op KOT als bij de defmitieve toekenning bij toesiagen

regulier dat wil zeggen inkomen werkuren doelgroep kinderen en

jaaropgaaf
o Als met behulp van de al in de systemen aanwezige informatie niet achterhaald

kan worden op hoeveel KOT de ouder recht had Ga dan in overleg met de

ouder op zoek naar bewijs om te bepalen welk recht op KOT aannemelijk is

met dien verstaande dat

o Bewijsstukken uit het verleden vaak lastig te achterhalen zijn Ga daarom

gemakkelijk om met bewijslast en werk met informatie die wel achterhaald

kan worden in samenwerking met derden zoals KOO en banken Ga hierbij uit

van het verhaal van de ouder en doe een Uchte toets

o Uitvraag van stukken bij de ouder alleen na zorgvuldige afweging vooraf

Overleg bij niet volledige matiging eerst metde vaktechnische lijn

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Gevoig Matiging van de terugvordering

Afhankelijk van de bevindingen hierboven wordt de terugvordering volledig of voor

een deel gematigd dat betekent dat het bedrag dat de ouder terug moest betalen

wordt verlaagd
Zie E III Concept berekening voor de vervoigstappen
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3 Er was sprake van fraude door een derde en hierdoor moest ouder toeslag

terugbetalen

Feiten

Vindplaats hersteld

ossier

Ja Nee

Is er sprake van identiteits fraude door een

kinderopvangorganisatie of een derde

Zijn

daaromtrent gedaan bijv fraudehersteldossier

en zo ja wat voor vastleggingen

Is de derde strafrechtelijk vervolgd

□ □

destijds door BD T vastleggingener

□ □

Is er destijds een fraudeonderzoek tegen de derde

ingesteld of heeft de ouder destijds aangifte tegen

de derde gedaan

□ □

Is de ouder onherroepelijk strafrechtelijk
veroordeeld of heeft de ouder verklaard aan de

fraude door een derde te hebben meegewerkt

□ □

Voeg Her eventuele andere vormen van fraude

door een derde toe

□ □

Afwaging

Is er sprake van frauduleus handelen van derde n denk biiv aan een

strafrechteiijke vervoiging van een derde een fraudeonderzoek of een aangifte

tegen derde

Ja □ Ga hieronder verder

Nee □ De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Indien ja Is het aannemelijk dat dit handeien van derden van invioed is geweest op

de reden van terugvordering bij de ouder

Ja □ Ga hieronder verder

Nee n De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Is het aannemelijk dat de ouder slachtoffer is geworden van dit handelen Dit is

bijv niet het gevai indien de ouder strafrechteiijk is veroordeeld en of verklaart te

hebben meegewerkt aan het frauduleuze handelen van de derde

Vraag de ouder of deze op dit moment of in het verieden problemen heeft gehad

met andere instanties
^

Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake is

van een acute situatie draag je het hersteidossier direct over aan de UHT taskforce

Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake is van een zeer schrijnende
situatie wordt direct afgestemd met de vta vaco

Ja □ Ga hieronder verder

Nee n De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Zie voetnoot 1
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Bevmdingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Gevofg Matiging van de terugvordering

Terugvordering wordt mogelijk volledig of voor een deal gematigd
Zie E III Concept berekening voor de vervoigstappen

4 Er was sprake van andere bijzondere omstandigheden die van invioed zijn geweest

op de reden van de terugvordering

Is er sprake van dergelijke bijzondere omstandigheden

Bij het vermoeden van dergelijke omstandigheden vraag de ouder proactief om

deze te meiden

Ja □ Ga hieronder vender

Nee □ De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Zijn de nadelige gevolgen van het bed rag dat de ouder moest terugbetalen

onevenredig hard

De financiele situatie van de ouder zai in het algemeen niet ieiden tot een veriaging
van het terug te betaien bedrag Voor deze situatie bestaat de

mogeiijkheid van een persooniijke betalingsregeling

□ Zaak moet door het beoordelingsteam worden voorgelegd aan de

ministeries van BZK en SZW omdat de bijzondere omstandigheden bij de

ouder in de toekomst ook reden kunnen zijn voor matiging bij andere

toeslagen

Nee n De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie] niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Ja

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Gevolg Matiging van de terugvordering

Terugvordering wordt mogeiijk voiiedig of voor een deel gematigd
Zie E III Concept berekening voor de vervoigstappen

• Kon je geen van de reden vragen 1 t m 4 hierboven met ja beantworden Dan komtde

ouder niet in aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of matiging van de

terugvordering
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III fConcept ^berekening en vervolqstappen

• Ats je tot de conclusie komt dat de ouder mogelijk recht heeft op een

hardheidstegemoetkoming op basis van de hardheidsregeling hoefje op dit moment nog aeen

fconcept iberekenina te maken Pas als het beoordelingsteam heeft bevestigd dat de ouder

recht heeft op een hardheidstegemoetkoming zal de beoordelaar je vragen om een

conceptberekening voordeze tegemoetkoming te maken

• De desbetreffende stappen vind je in bijiage 2 hieronder

Bijiage 2 berekening
hardheid

• Als je direct op hardheid van het stelsel hebt getoetst omdat de ouder dat expiiciet heeft

verzocht doe dan eveneens een summiere toets op de compensatieregeling D om te

checken of de ouder mogelijk recht heeft op een hogere tegemoetkoming volgens die

regeling Zoja dootioop voor de ouder dan ook onderdeel D in zijn geheet
• Draag het hersteldossier daarna over aan het beoordelingsteam volg de beschreven stappen

onder Instructie

F O GS

L Voorvraag S casuspositie

O GS staat voor opzet of grove schuld Een label dat

werd gebruikt om ouders te duiden die opzet of

ernstige nalatigheid werden verweten

Had de ouder voor het

desbetreffende berekeningsjaar

op enig moment een O GS

kwalificatie
Ja □ Ga verder naar afweging hieronder

Let op Het maakt niet uit of de O GS

kvi^allficatie op een later tijdstip is herzieni

Belangrijk is alleen dat de ouder deze

kwalificatie heeft gekregen

Nee □ Art 49c Awir O GS tegemoetkoming is niet

van toepassing op het desbetreffende

berekeningsjaar
Ga verder met Overdracht aan

beoordeUngsteam

Ten dele werden ouders ook in de zogenoemde FSV

liist opgenomen Vraag de ouder of deze op dit

moment of in het verieden problemen heeft gehad

met andere instanties^ Indian voor een oudet

aanwijzingen bestaan dat sprake is van een acute

situatie draag je het hersteldossier direct over aan de

UHT taskforce Indian voor een ouder aanwijzingen

bestaan dat sprake is van een zeer schrijnende
situatie wordt direct afgestemd met de vta vaco

BevindingenIs een aanvraag van de ouder

persoonlijke
voor het

voor

betalingsregeling
desbetreffende berekeningsjaar

een

Zie voetnoot 1
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afgewezen Wat waren de

gevolgen voor de ouder van het

niet toekennen van een

persoonlijke betalingsregeling

II Afweqinq

Is er in de systemen van

Toeslagen

gedocumenteerd waarom er

destijds OG S is vastgesteld

De motivering en be\«ijslast voor 0 GS moet zijn

terug te halen in de systemengoed

Ja □ Vindpiaats informatie hersteidossier

Ga verder met de votgende vraag

Nee □ Ga naar de iaatste bulletpoint in deze

afweging

Is er sprake van een evident

geval van O GS

Dit is alleen het geval indien de ouder in het

berekeningsjaar

pleeg kinderen onder de 14 jaar heeft gehad of

geen gebruik heeft gemaakt van kinderopvang

desbetreffende geen

□ Vindpiaats informatie hersteidossier

Ga verder met de votgende vraag

Nee □ Ga naar de Iaatste bulletpoint in deze

afweging

Ja

deugdelijke

motivering en duidelijke

uitleg voor het afwijzen van de

persoonlijke betalingsregeling

Stond in de brief of brieven die de ouder destijds
heeft ontvangen een duidelijke motivering en uitleg

Is er een

□ Vindpiaats informatie hersteidossier

Ga verder met de votgende vraag

Nee □ Ga naar de Iaatste bulletpoint in deze

afweging

Ja

• Alle vragen hiervoor met ja

beantwoord

Dan komt de ouder niet in aanmerking voor een

0 GS teg em oetkom i ng

Draag het dossier over aan het beoordelingsteam
Komt de beoordelaar ook tot de conclusie dat geen

recht op O GS tegemoetkoming bestaat legt hij zij

het hersteldossier ter bevestiging voor aan de CvW

Wei biedt Toeslagen de ouder alsnog een

persoonlijke betalingsregeling aan Het

beoordelingsteam gaat de nodige stappen zetten

I
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• Een of meerdere vragen hiervoor

met nee beantwoord

Gevolq

ouder

tegemoetkoming en

komt in aanmerking voor een persoonlijke

betalingsregeling

een O GSDe ontvangto

o

UL Conceptberekening

• Art 49c lid 2 Awir 30 procent van het bedrag van de terugvorderlng waarvan geen

persoonlijke betalingsregeling is toegekend vanwege de onterechte O GS kwalilicatie

• Gebruik voor de berekening de 0 GS rekenhulp en voeg resultaat van de berekening toe aan

het digitale hersteldossier

• Berekende O GS tegemoetkoming in EUR

AFstemming met de vaktechnische Ii1n

• In het geval er tijdens de behandeling vaktechnische vragen opkomen moeten deze indien

noodzakelijk op de gebruikelijke wijze worden geescaleerd in de reguliere vaktechnische lijn Dit

betekent via vta vaktechnisch adviseur vaco vaktechnisch coordinator en eventueel lavaco

landelijk vaktechnisch coordinator Hierin moet de managementlijn m2 ml parallel \worden

meegenomen lees zijn geinformeerd
• Let op Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake is van een acute situatie draag je het

hersteldossier direct over aan de UHT taskforce Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat

sprake is van een zeer schrijnende situatie wordt direct afgestemd met de vta vaco

• Let op In geva van afwijzing van compensatie hardheidstegemoetkoming etc moet worden

geesca eerd

Aanvullende schadeveraoedina

Zijn er aanwijzingen dat de ouder in aanmerking komt voor vergoeding van de werkeiijke schade

En is deze werkeiijke schade groter dan de mogelijke compensatie Is er sprake van dergeiijke

bijzondere omstandigheden

Bij het vermoeden van dergeiijke omstandigheden vraag de ouder proactief om deze te melden

Ja □ Stem de vervoigstappen verder af in de reguliere vaktechnische lijn Dit betekent via vta

vaktechnisch adviseur vaco vaktechnisch coordinator en eventueel lavaco landelijk
vaktechnisch coordinator Hierin moet de managementlijn m2 ml parallel worden meegenomen

lees zijn geinformeerd
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Nee □

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

J

Overdracht aan beoordelinqsteam

• Zie de stappen 8 t m 11 van de instructie aan het begin van dit kader
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Behandelkader Opstellen Hersteldossier

Versiebeheer

Versie AanpassingenDatum

0 9 20 10 2020 Eerste versie

Toegevoegd uitgebreidere werkwijze hoe hyperlinks te maken naar

een document in DAS en Eldoc3

0 91 06 11 2020

Wijziging aangebracht aanvullende mappen voor hersteldossier

Versie definitief gemaakt

1 0 22 11 2020

Inhoud

Algemene informatie

Hersteldossier

Voorbeelden samenvatting
In Excel een hyperlink maken naar een document in DAS

In Excel een hyperlink maken naar een document in Eldoc3

Algemene informatie

Voor het herbeoordelen van de aanvragen wordt voor iedere ouder het hersteldossier opgesteld
Het hersteldossier wordt opgeslagen op de Q schijf Deze locatie is toegankelijk voor de PZB er en

voor de beoordelaar De locatie van de Q schijf is Q \TSL\UHT_Uitvoering\Hersteldossiers UHT

Hersteldossier

Aanmaken Hersteldossier

In de map Q \TSL\UHT_Uitvoering\Hersteldossiers UHT moet voor iedere ouder een aparte map

bestemd als hersteldossier aangemaakt worden Voor ieder herstelteam is een aparte map

aangemaakt

Voor het aanmaken van een hersteldossier voer je de volgende acties uit

1 Kies in Je team map bovenin voor de optie Nieuwe map

2 Wijzig de naam van de map in BSN Ouder_Achternaam ouder_Fase
a De Ease waarin een dossier zich bevind wijzigt gedurende het

herbeoordelingsproces Je kunt hierin kiezen uit de volgende fasen

Opstellen

Beoordeling

Afronding
Gereed

Inhoud Hersteldossier

Ieder hersteldossier dient op dezelfde wijze opgebouwd te worden In de map van de ouder dienen

hiervoor enkele mappen aangemaakt te worden

Verzoek

Toeslagjaar

Oplegformulier

1 Nieuwe map

Nieuwe map

Nieuwe map

2
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4 Nieuwe map

Nieuwe map

Nieuwe map

Nieuwe map

Nieuwe map

Algemene informatie

Overige informatie

Beoordelingsteam
Commissie van Wijzen

Commissie Werkelijke Schade

5

6

7

8

Adi

In de map plaats je een overzicht met de verzoeken ingediend door de ouder Dit is een overzicht van

de aangemaakte werkopdrachten in TVS en een beschrijving van de situatie van de ouder In deze

map plaats je ook het gespreksverslag van het eerste gesprek met ouder

Verzoek

Adz Toeslagjaar
Per betrokken toeslagjaar moet een aparte map aangemaakt worden In deze map moeten de

volgende documenten geplaatst worden

Informatievergaringskader

Berekening Compensate indien van toepassing

Overzicht gebruikte documenten en systemen

Documenten behorende bij het dossier van de ouder welke niet in een van de systemen

aanwezig is indien van toepassing Bijvoorbeeld bevindingenformulier

Ad3 Opiegformulier
In de map plaats je het ingevulde opiegformulier

Ad4 Algemene informatie
In deze map kan je algemene informatie opslaan behorende bij het hersteldossier Denk hierbij aan

ontvangenen ofverzonden mails Of bijvoorbeeld indien aanwezig het persoonlijke dossier van de

ouder

Ad5

In deze map sla je documenten en of gegevens op die niet geplaatst kunnen worden in een van

bovenstaande mappen Denk hierbij aan achtergrondinformatie behorende bij een onderzoek waarin

de ouder betrokken is geweest

Overige informatie

Add Beoordelingsteam
In deze map wordt het beoordelingskader en eventueel aanvullende documenten opgeslagen door

het beoordelingsteam

Ad7 Commissie van Wijzen
In de map sla je de documenten op die aangeboden zijn aan de Commissie van Wijzen en hierin sla je
het advies op van de Commissie van Wijzen

Ad8 Commissie Werkelijke Schade

In deze map sla je de documenten op die je ontvangen hebben en doorgestuurd hebt aan de

Commissie Werkelijke schade

Naamgeving documenten

De documenten moeten op een uniforme wijze opgeslagen worden Hiervoor houden we de

volgende indeling aan

BSN Ouder
_

Achternaam ouder
_

naam document
_ Toeslagjaar
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■L 1 Verro«k

li 2 Toeslagjsar

^ 3 Opiegfcfmulier

it 4 Algemene Irrformatie

Ml 2021} 23 19

1 11 2020 23 20

1 11 2020 23 20

1 11 2020 23 20

Bestfindsmap

Bestandsmap

6e t3nd£map

Bestandsmap

in 5 Overige inforinatie MvitiZOZ^g Bestandsmap

Inhoud submappen

a j2 Toeslagiaar

©Start Delen Beeia

yifruw item

■USoelletoegafig

^dJIes seleasren

Ec Nietsselecler en

^ Kntppen

QPadlcopieren

0 Sneltoppeiiig olaWt^n

Ktemb rd

1 □ i© ii K ^ D I^Operven

|_^ ^werken

Ceschiedams ^ Selectie omkerei
Kapieren Plakken Verplaatset Kopieren Verwjderen Naam Nieuwe

wijziger iriap

Eigenschappen
naar ’ nssr ’

0 oaii‘5et« ri Openen 5ele ^ei«n

iv S

— t Ih UHT_Uitvoering Hersteldossiers UHT Team] ► BSN Oajder_Achtemaani Ouder_Fase iToeslagjaar F

i TSt

[^^1 UHT_Technischfi 5taf

^ UHT_Uttiroering

^ Achtergrardinfcrmatie Toeslagen

i HersteldossieisUHT

V P j I I Zoeken in

GFOOtle
A

Naam Gewijzigd op Type

1 2012 1 11 2020 232d Bestandsmap

ril2Q13 M1 2020 2324 Be tandsinap

^ Team 1

t BSf^ Oufler_AchternaamOLJder_Fase

L l y erzoek

JL Z Taeslagjaar

^ B OplegfarTTKjlier

4 Algemene Informatie

IL 5 Overlge informatie

I

Voorbeetdsamenvatting gebruikte documenten

Documenten die terug te vinden zijn in een van de archiefsystemen hoeven niet apart in de mappen

opgeslagen te worden Hiervoor maak je een overzicht van de gebruikte documenten Onderstaand

is een voorbeeld opgenomen hoe deze vormgegeven kan worden
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Versie 1 0

Datum 22 november 2020

03 y c ® •

START INVOEGEN PAGINA INDELING EORMULES GEGEVENSBESTANE

^ Krippen

Kopieren

Opmaak kopieren plakken

Kfembord

11 A ACalibri

Plakken B I u

Lettertype r

i X yD1

A B C D E F G

1 DAS en Eidoc

2QQ62

3 30 11 2006 Verzoek om informatie KOT 2006 Eidoc

15 12 2006 Elerinnering verzoek om info KOT 2006 Eidoc

8 1 2007 Herhaald verzoek om informatie KOT 2006 Eidoc

23 1 2007 Brief van gemeente Schiedam als reactie op vragenbr

4

5

6

7

In Kolom B neem je een hyperlink op naar het betreffende documenten Deze hyperlink maak je aan

door het adres van het document te kopieren en in de kolom op te nemen Op de volgende pagina s

is te zien hoe je dit resp kan voor DAS en Eldoc3 In Kolom C voIgt de omschrijving van het

betreffende document

Let op Als je de link naar DAS in bovenstaande samenvatting ziet staan kan je die niet aanklikken

omdat DAS 2 2 niet geopend kan worden in de nieuwe browser Chrome Je kan de link wel kopieren
en deze in de adresbalk van Internet Explorer plakken Eldoc links zijn wel aan te klikken

In Excel een hyperlink maken naar een document in DAS

Basis Je bent ingelogd in DAS en je hebt de betreffende BSN en jaar geselecteerd Vervolgens zie je

de documenten betreffende dit BSN

Stap 1 Ga met je muisaanwijzer naar het betreffende document waarvan je een hyperlink wilt

maken Je klikt op de rechtermuisknop en je klikt vervolgens op snelkoppeling kopieren
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Datum 22 november 2020

SM
DA»Z^ A

MKlMTlHr

SOM 2QiJ

Belastingdienst «1C
OliftifI Artht^f

B zijn totaal documenten gevonden vo^r uw zoekargurTkent

■michlstraaiTi Bwichtajabli AltBmaHBVB ZoBkslButBl Datim archivaring Toagang iKtanaw Indicalia

HDflt

Tl NI»F Wl

lUM HUME

■n VL

ISG n k33 HDf1E[n

HHIE

rsG Tins IHMECn

HDflE

rsG ■ELiM NDMFCI AFP

HDflE

HDDECI

TSG TL135 HDflECr AFP

HDflE

jeOpviEagVIA2014 J01S 1I HDflECI

BOpyi8figVIA2014 HDflE

5 QWTAO WDWE 5«i

M ll LgiiliTr^

Stap 2 Je gaat hierna naar het betreffende Excel document die je bewerkt In Kolom B neem je een

hyperlink op naar het betreffende document in DAS Je gaat met je muisaanwijzer op de betreffende

cel staan en klikt op de rechtermuisknop Vervolgens klik je op hyperlink

|ll
• A tP ™S|

B j a A j r
“

casinri

A B G H K L MJ

1

2

Kripp^n3

4 Eg Kopieren

5

6 ^
ft7

8 Clakker spfciaaL

jniroegefi

Verwijdsren

fnbeud Vfissen

S Sos lc al ilv S

Efiteren

Soilerer

□ Opmertangirvoegen

[H Cefeigenschapper

ilitvervolgk^elij^t

9

10

12

13

14

15
J

16

17

16

19

20

Waai21

i r22 H^perlinlL
23

24

25

8lad1 Bled2
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Stap 3 In het subscherm vul je bij 1 in de rubriek Weer te geven tekst de datum van het document

in Bij 2 in de rubriek Adres plakje de gekopieerde link en kies ]e voor OK

A B C D E F G H I J K L M

1

2 Hvperlfnk tnvoeaen

3

Wwrte geven Ifbl |22 10 M24 Koppelerv Sshernifirfa

5
m

ZaekHi inr DQCumenten
6 Bestearvd bestsnd

□f webpagina

i
7 I Aargepaste Office sjablorten

t Afbee^dinge^^

I BlueZane

kl Bureaublad

ki Favorleten

I KeePa»

li Koppsiingen

iil Mijn gegevensbronnen

I Mijn orrfvangen bestanden

E7T7FSEAD»7D iC 17E705Ali6D KO H i66 8^j|35 2

Bladv j^r

8 tiuidige rnap

9 Plgsti in dit

docurnenl10
Bekelcen

pggina 5
11

73
12 Uieuw document

mafcen13
Recente

bEgtanden14
V

15
t mailadrei

]F16 Adre^

17

IB OK Anmiieren

19

20

1

Tot slot Het adres van het document is nu geplakt in Excel en wordt weergegeven in de datum van

het document
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In Excel een hyperlink maken naar een document in Eldoc3

Basis je bent ingelogd in EldocS en je hebt de betreffende BSN geselecteerd Vervolgens zie je de

documenten betreffende dit BSN

Je ziet een vergelijkbaar scherm

Burgeraervicertummer Regietrsiedatum Werkprocee □ocun

Eigenschappen

B M 09 201B DfV controte aanvul
^

Sta^ng Document Bdo
Kiass©

M 14 03 2Q12 WKO c

eurgerservlcenu
mmer

07 10 2011 WKO vsrzoek extra V

D 29 03 2012 WKO bezwabezmaar

Bagingeldigheid 01 01 2011

0 16 12 2011 WKO overige VQorag

BntJefieWigheW 31 12 2011

05 01 2011 WKO bezwaar intrEM

Registradedatum 14 03 2012

W 08 2CXJ9 WKO aangfte ^TMJ

VPautoflsatie Nee

10 12 2008 WKO mantbehandelingovesig inform
Aftendef ID

i 2510 2010 WKO VETZoek
Landcode NL

i 15 11 2010 WKO vefzoek rappel
^

SexWlfsproees

Werkprece

WKO

li 23 11 2010 WKO bezwaar vGsienj
bezwaar

_

Stap 1 Qa met je muisaanwijzer naar het betreffende document waarvan je een hyperlink wilt

maken

Birgersen icenimmer Regi51rabedatum Bedrijfsproces Werf p Docun
Bgenschsppen

04 09 2019 DIV comrole iianvul
A

Staging Document Eldo

i l
Klassa

14 03 20^ WKO bezwa^ Vra0er c

a Bwgifrservicenu
mmer

07 10 2011 WKO yorzoek extra V

D 29 03 2012 WKO beztvBa bezwa

Begin galdgheid 01 01 2011

16 12 2011 WKO cwertae vooraa

Bride g^di^»ld 31 12 2011

05 01 2011 WKO bezvirBB~ intiEkh

ReglstraSedalum 14 03 2012

14 0B 2009 WKO aan^e aanvul
VlPaLiteriaatie Nee

10 12 2DD8 WKO klantbaliandBlingoverfg infcrm
Afeondor ID

26 10 2010 WKO vazoek
Landcode NL

i 15 11 2010 WKO veracek reppel
BedrfBprocw

Werkprooes

WKO

23 11 2010 WKO bezwaar vaflenc
beswaar

Stap 2 Je klikt op de rechtermuisknop en je klikt vervolgens op koppeling weergeven

Eleerachappen

■ti ONrn vnna rurvj
A

9taM DMurtWit EHe

WHO e

Ow«wn
■

Ui1c»wckwi en dwiAadon

TJrtchocfcwi anfKiflrDn

VKhockoffi

DcrMidadao

Towmowi un rtMiwMn

Ewoww

’

pTMioafon

»• 0 2011

c

12^2011 img

iHM 50n IrtnM

14 03^12

54 frSi»S

^ 13 2{nB

1I 30W

WflO
Nw

WOO Hlum
AlMV^iO

WHO i«nDcK rtOiin
LvKkmdi NL

O
WOO

WKOV

n aoti WHO ixntic
V

ft
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Stap 3 Er verschijnt vervolgens een link Deze link selecteer en kopieer je

KH3 ip«ling weetgsven
O biyUwiianpMdia yfn

A

I nJiji I ] [ [

IlULp

Hier verschijnt de te kopieren link
V

Stap 4 Je gaat hierna naar het betreffende Excel document die je bewerkt In Kolom B neem je een

hyperlink op naar het betreffende document in EldocS Jegaat met je muisaanwijzer op de

betreffende cel staan en klikt op de rechtermuisknop Vervolgens klik je op hyperlink

CBbri |n ■ A A T »» e
A F G H 1 L M

1

■2

Jfc Kwppen

Eoptersn

FHakoptfes

3

4

s

6

7

8 eiakker speciaaL

Jnvoegen M

Vefwijderen

inboud wisser

bneile ai ji se

Eilteran

SoftGrefi

[J Opmertdogirwoegen

M C^eigenschappefi

S

10

11

1Z

13

14

1

1

17

IB

19

Uft ^l^j5T selecteien
20

Naam defintereo

^ Hjfpsriink

21

22

23

I24

25

Bladi BladZ e

stap 5 In het subscherm vul je bij 1 in de rubriek Weer te geven tekst de datum van het document

in Bij 2 in de rubriek Adres plak je de gekopieerde link en kies je voor OK
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HA B C D E F G I J K L M

1

Hvnpr[mk fhvoRnisi

3

Weer te geven |ebt |2M0 20M 14 Kopp len 5ch0nnHifo_

5
[a

E ^ ^ t ]£oeksn In F Dacumentene B«5taandbestana

□f webpagina7 I Aangepaste Office sjablorter

t AfbeeJdirigen

I BlteZore

|| Bureajblad

Favorieten

t KeePass

to Koppeiingen

^ Mijn gegevensbronnen

I Mijn ontvangen bestanden

tE777F5EAD 7D 2C 757D6A136D^ QOQ a66 a[j^^A 2

Ebdwijzec

8 UudigerrapQ
9 P\aats in dtt

document10
Bekeken

pag ins s
11

12
yeuw document

maken13
Recente

bonded14
V

15
E mailadrei

B16 Adr 5

18 OK

19

20

S71

Tot slot Het adres van het document is nu geplakt in Excel en wordt weergegeven in de datum
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Hersteloperatie kinderopvangtoeslag KOT

Informatievergaringskader PZB

Status 26 11 2020 VI 11

Inhoud

Versiebeheer

Vooraf

Instructie

2

3

3

Afkortingen definities

A Acuut zeer schrijnend
B Berekeningsjaar logboek aandachtspunten
C Verzoek formele aspecten

D Compensatieregeling

5

5

6

7

7

I CAF zaak of ander groepsgewijs toezicht pre onderzoek 7

Individuele institutionele vooringenomenheid
1 Zachte stop

2 Brede uitvraag

3 Geen nadere uitvraag

4 Minste of geringste onregelmatigheid
5 Zero tolerance onderzoek

II 9

10

11

11

12

13

6 Bezwaar

Ernstige onregelmatigheden
1 Evident geen recht

2 Non response

Conceptberekening

Slotopmerking

13

III 14

14

16

IV 18

V 18

Hardheid van het stelsel

I Voorvraag

II Afweging
1 Niet betalen deel van de kosten voor kinderopvang

ontbrekende bewijsstukken of non response

2 Een kleine formele tekortkoming
3 Fraude door een derde

4 Andere bijzondere omstandigheden
III Concept berekening en vervoigstappen

E 19

19

19

19

21

23

24

24

O GS tegemoetkoming
I Voorvraag casuspositie

II Afweging
III Conceptberekening

F 25

25

26

27

Afstemming met de vaktechnische lijn
Aanvullende schadevergoeding
Overdracht aan het beoordelingsteam

27

27

1
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Versiebeheer

datum Toelichtingversie

Dit document ziet specifiek op informatievergadering in het kader van de

beoordeling niet op informatievergadering in het kader van andere

onderwerpen die onderdeel kunnen vormen van het contact met een ouder

bijvoorbeeld bredere huipvragen Naar aanleiding van de introductie van dit

document als onderdeei van de nieuwe wferkwijze voor de behandeiing van

hersteldossiers zijn en worden vragen gesteid en opmerkingen gepiaatst Ook

na de introductieperiode zai dat het geval zijn Voor zover de opmerkingen en

vragen daartoe aanieiding geven zal dit document worden aangepast en

geactuaiiseerd

1 0 13 10 2020

Deel B

• Er is een iogboek met een tijdsiijn opgenomen alsmede een tekstvak

voor het verhaai van de ouder

1 1 20 11 2020

• Daarnaast is een optionee tekst vak toegevoegd waarin de pzb er

aandachtspunten kenbaar kan maken [bijv indien hij zij bij het

verzameien van de informatie reeds een eerste indruk heeft over de

toepasselijkheid van verschiiiende hersteiregeiingen dan kan hij zij dit in

dit tekstvak meegeven aan het beoordelingsteam]
De mogeiijk om vinkjes te zetten in het document is nu aangebracht zodat

het van toepassing zijnde makkeiijker kan worden aangeven

1 11 26 11 2020

2
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Vooraf

Nadat je voor een bepaalde ouder de persoonlijke zaakbehandelaar bent geworden is de eerste stap dat

je contact opneemt met de ouder De mogelijkheid bestaat dat er reeds contact heeft plaatsgevonden

bijvoorbeeld via een ouder stasgesprek Voor zover in dat contact reeds aan de orde is geweest wat

hieronder als aandachtpunten is opgenomen hoeft dat niet te worden herhaald

In het contact kun je uitleg geven over het behandelproces van het verzoek Daarnaast kun je vragen

stellen die zien op de behandeling van het verzoek De antwoorden van de ouder en het verhaal van de

ouder dat hierbij ontstaat vormt vervolgens het vertrekpunt voor het verder doorlopen van dit

informatiekader het invullen van het opiegformulier en het samenstellen van het hersteldossier Dit

betekent ook dat als de antwoorden van de ouder daartoe aanleiding geven voor sommige zaken niet

naar bevestiging in de systemen hoeft te worden gezocht

Let op

Indian voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake is van een acute situatie draag je het

hersteldossier direct over aan de UHT taskforce Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake
is van een zeer schrijnende situatie wordt direct afgestemd met de vta vaco

Instructie

Loop als eerste de delen A en C van dit kader door en maak deze compieet

Bekijk daama of de ouder in zijn haar verzoek een beroep doet op een specifieke regeling en zo

ja 00 welke reaelina Toets die regeling als eerste Als de ouder bijv een beroep doet op de

handheld van het stelsel dan begin je met dee E Doet de ouder een beroep op de

compensatleregeling dan begin je met dee D

Doet de ouder geen beroep op een specifieke regeling begin dan aidjd met dee D Hetzeifde

geldt indien de ouder dee uitmaakte van een CAF onderzoek zie D I

Volg bij het toetsen van het desbetreffende dee de hieronder aangegeven stappen

2

3 Begin met het eerste berekeningsjaar waarop het verzoek van de ouder betrekking heeft Loop

voor dat jaar in ieder geval de delen D of E zie stap 2 hierboven van dit kader door en

beantwoord samen met de ouder de daarin opgenomen vragen Maak deze delen voiledig
Per onderdeel worden een aantal vragen gesteld Als je een vraag niet kunt beantwoorden laat hem

dan leeg Als je bij een bepaalde vraag vastloopt of dreigt vast te lopen of indien er sprake is van

een complexe casus leg dan contact metje vta

Leg je bevindingen In de desbetreffende tekstvakken vast en vermeld de vindplaats en van de

betreffende informade zie ook stap 8 } Dan kan het beoordelingsteam later eenvoudiger de

relevante informatie terugvinden

4

Let op

In verband met de privacy en AVG mag daarbij in dit formulier geen enkele informatie

opgenomen worden waaruit ras of etnische afkomst politieke opvattingen religieuze of

levensbeschouwelijke overtuigingen het lidmaatschap van een vakbond specificaties met

betrekking tot de gezondheid of seksuele geaardheid van de ouder blijken

Noodzakeliike bevindingen hierover moeten algemeen worden omschreven Zo kan in een

voorkomend geval bijv worden volstaan met de opmerking dat de ouder kampt met fysieke en of

psychische problemen

S Mits je met het toetsen van dee D Compensatleregeling begint kun je tot de volgende conclusies

komen

aj Er zijn aanwijzingen dat de ouder voor het betreffende jaar mogelijk recht heeft op

compensatie volgens de compensaderegeling Ga in dit geval niet verder met de delen E en F

Draag het hersteldossier onder inachtneming van stap 9 waar van toepassing over aan het

beoordelingsteam zie stappen 10 en 11 }

3
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U De ouder heeft voor het betreffende jaar mogelijk aeen recht op compensatie volgens de

compensatieregeling Ga dan door naar £ en F en stap 9 indien van toepassing voordat je het

hersteldossier overdraagt aan het beoordelingsteam

6 Mits je met het toetsen van deel E Hardheid van het stelsel bent begonnen kun je tot de voigende
canclusies komen

a Er zijn aanwijzingen dat de ouder voor het betreffende jaar mogelijk recht heeft op een

hardheidstegemoetkoming in de vorm van een proportionete toekenning of matiging van de

terugvordering Doe dan tenzij de ouder expliciet andere wensen uit tenminste een heel

summiere toets op de compensatieregeling D om te checken of de ouder mogelijk recht heeft

op een hogere tegemaetkoming volgens die regeling Doe eveneens een check op mogelijk recht

op O GS tegemoetkoming F Draag de zaak daarna onder Inachtneming van stap 9 waar van

toepassing over aan het beoordelingsteam zie stappen 10 en 11

b De ouder heeft voor het betreffende jaar mogelijk aeen recht op een

hardheidstegemoetkoming Ga dan door naar de delen D en F en stap 9 indien van toepassing

en toets of de ouder mogelijk recht heeft op een van de andere regelingen voordat je het

hersteldossier overdraagt aan het beoordelingsteam

1 Als je het hele kader hebt doorlopen tjm D resp F zie hierboven en alle nodige feiten voor het

eerste berekeningsjaar hebt verzameld vermeld dan als laatste het desbetreffende

berekeningsjaar alsmede een samenvatting van wat er is gebeurd logboekj en opdoneel

mogelijke aandachtspunten onder B en voeg het ingevulde kader voor dat jaar toe aan het digitale
hersteldossier van de ouder zie stap 8

8 Lees de UHT dossiervormingsrichtlijn hieronder zorgvuldig door Sla alle op het verzoek het

desbetreffende berekeningsjaar betrekking hebbende stukken die voor de her beoordeiing nodig

zijn volgens de daarin opgenomen regels op in het digitale hersteldossier

I
UHT

dassiervormingsrichtli

9 Indien van toepassing herhaal de voorgenoemde stappen 2 t m 8 voor alle andere

berekeningsjaren waarop het verzoek van de ouder betrekking heeft zodat je aan het einde voor

ieder berekeningsjaar in kwestie een kader hebt ingevuld fbasisreqell

Op de basisregel hierboven geldt een uitzonderinq indien er sprake is van opvang bij dezelfde

kinderopvangorganisatie KOO en de correctie een aangesloten periode betreft dan kan die gehele

periode als een event worden beschouwd In dat geval volstaat het om voor de gehele event periode
maar een kader in te vulien

10 Vui het oplegformulier in

Oplegformulier

11 Bespreek de ingevulde informatievergaringskaders en het oplegformulier met je podco vier ogen

principe Deze zal de documenten aan een marginale toets op begrijpelijkheid onderwerpen
12 Stuur het hersteldossier naar het beoordelingsteam dat wil zeggen een link naar de vindplaats van

het digitale hersteldossier op de Q schijf met daarin per berekeningsjaar dat het verzoek van de

ouder omvat

• de op het desbetreffende jaar betrekking hebbende en voor de her beoordeling nodige
stukken documenten met paginanummers zie dossiervormingsrichtlijn

• de ingevulde kader informadevergaring een exemplaar per berekeningsjaar event alsmede

• het ingevulde oplegformulier

4
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Afkortingen definities

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingenAwir

BD T Belastingdienst Toeslagen

CvW Cotnmissie van Wijzen

officieel comtnissie van onafhankelijke deskundigen CAF vergelijkbare
zaken toeslagen en beoordeling 0 GS standpunt

Commissie werkelijke schade

officieel Commissie Aanvullende Schadevergoeding Werkelijke Schade

CWS

Doelgroeper Een doelgroeper is o a een ouder die een re integratietraject naar werk

een studie of een inburgeringscursus voIgt Zie voor alle onder categorieen

art 1 6 lid 1 onderdeel d t m j Wko

Hersteldossier Is een gedeelte uittreksel van het algehele KOT dossier van de ouder Het

hersteldossier bevat alle informatie en documenten die wij voor de

hersteloperatie dat wil zeggen met betrekking tot de beoordeling van het

herstel herbeoordelingsverzoek van de ouder nodig hebben voor alle

berekeningsjaren waarop het verzoek van de ouder betrekking heeft

Kinderopvangorganisatie kindercentrum of gastouderbureauKOO

Kinderopvang toes lagKOT

0 GS Opzet grove schuld

Onderzoeksdossier Het dossier van de CAF zaak of ander groepsgewijs toezicht pre

onderzoek zoals dat luidde ten tijde van de stopzetting van de KOT
_

Zachte

vs harde stop

Een zachte stop is een buitenwettelijke stopzetting van KOT gedurende het

lopende berekeningsjaar zonder voorafgaande individuele beoordeling van

bewijsstukken Het recht wordt daarbij naar beneden bijgesteld naar het

bedrag dat reeds is uitoekeerd waardoor de ouder in dat jaar verder geen

voorschotbedragen meer heeft ontvangen

Een harde stop is een nihilstelling dat wil zeggen een herziening van het

voorschot waarbij het recht op KOT wordt bijgesteld naar 0 EUR zonder

voorafgaande individuele beoordeling van bewijsstukken De harde stop had

als gevolg dat de ouder ook alle over dat jaar reeds ontvangen

voorschotbedragen terug moest betalen Dit kan zowel zien op het lopende
het jaar als een eerder jaar

Acuut zeer schrMnendA

• Maak als eerste een inschatting of er sprake is van een acute of zeer schrijnende situatie

Zie hiertoe bijiage 1 hieronder voor mogelijke aanwijzingen

J]nr
Bijiage 1 acuut zeer

schrijnend

Ja □ Als je denkt dat er wellicht sprake is van een acute situatie bespreekje bevindlngen dan

direct met de taskforce Neem daartoe via email contact op met het UHT

Taskforce Postbus De collega s bespreken dan de vervoigstappen metjou
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A s je denkt dat er wellicht sprake is van een zeer schrijnende situatie bespreek je

bevindingen dan direct met je vta Overleg samen met hem haar of de zaak met spaed
aan het beoordeiingsteam moet warden overgedragen
Ga in beide gevalien in afwachting van de beslissing terugkoppeling daaramtrent wel

aivast verder met de overige delen van dit kader en probeer samen met de ouder alvast zo

veei mogetijk vragen te beantwoorden Stei het hersteidossier samen

Verm eldje bevindingen omtrent acuut zeer schrijnend oak op het opteaformuUer

Nee □

Bevindingen

BerekeninqslaarB

Loqboek

• Tijdslijn beschikkingen

Inhoud
Maand jaar

• Samenvatting van het verhaal van de ouder max 500 woorden]

Aandachtspunten optioneel
• Zijn er verder nog dingen dieje het beoordeiingsteam graag wilt meegeven

• Je kunt dit vak bijv gebruiken indien je tijdens het verzamelen van de feiten en het verhaal

van de ouder een eerste indruk hebt kunnen vormen of en za ja welke van de

herstelregelingen voor het desbetreffende berekeningsjaar van toepassing zou kunnen zijn
• Let op Het gaat hler ultdrukkelijk niet om het vormen van een oordeel deze stap is

voorbehouden aan het beoordeiingsteam
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Verzoek formele aspectenC

• Is aan de formele voorwaarden van de regelingen voldaan

Verzoek aanvraag compensatie hardheids

tegemoetkoming

ingediend v66r 1 jan 2024

Ja □

o Vindplaats in het hersteldossier

document paginanummer

• Duur van de behandeling

Datumi indiening schriftelijk of mondeling
verzoek

Einde regulier behandelingstermijn
Datumi indiening 6 maanden Als deze dag

eindigt op een feestdag of in het weekend geldt
de daarop volgende eerste werkdag

verlenging behandelingstermijnIs Ja □een

noodzakelijk
en zo ja is er al een uitstelbrief aan de ouder

verstuurd

Datum vindplaats hersteldossier

Nee □

Einde verlengde behandelingstermijn

• Bewindvoerder indien van toepassing

Naam

Email adres

Telefoon

• Advocaat gemachtigde indien van toepassing

Naam

Email adres

Telefoon

D Compensatieregelina

Voor de toets van de compensatieregeling gaat het om de vraag of de ouder 1 institutioneel

vooringenomen is behandeld zie D II Als dat het geval is kan er niettemin sprake zijn van 2 een

ernstige onregelmatigheid zie D III waardoor de ouder toch geen recht heeft op compensatie op grond
van deze regeling art 49b Awir in combinatie met het Besluit compensatieregeling CAP 11 en

vergelijkbare CAF zaken

t CAF zaak of ander aroepsaewiis toezicht pre CAF onderzoek of ander onderzoek in

team Fraude

Maakte de ouder deel uit van een CAF onderzoek pre CAF onderzoek of ander

groepsgewijs toezicht onderzoek van team Fraude vervolgens samengevat als CAF

onderzoek
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Ja □

Naam CAF onderzoek

Ga verder met de volgende vraag hieronder

o Vindplaats hersteldossier

Nee □ Ga verder met D II

• Is het CAF onderzoek waarbij de ouder betrokken was beoordeeld op vergelijkbaarheid
met CAF 11

Wat was het resultaat

o CAF onderzoek is beoordeeld als vergelijkbaar met CAF 11

Indien de ouder deel uitmaakte van een CAF onderzoek dat als

veraeliikbaar met CAF 11 kan worden beschouwd staat vanwege dat

oordeel al vast dat er sprake is van aroepsaewiis institutioneel

voorinaenomen handelen van de BD T

Gevolg ouder ontvangt compensatie tenzij er sprake is van een ernstiae

onreaelmatiaheid

Ga verder met D III

Ja □

o CAF onderzoek is beoordeeld als niet vergelijkbaar met CAF 11

Als de ouder deel uitmaakte van een CAF onderzoek dat als niet

veroellikbaar met CAF 11 werd beoordeeld is er in ieder geval geen

sprake van groepsgewijze institutionele vooringenomenheid
Het hersteldossier wordt dan beoordeeld op individuele institutionele

vooringenomenheid

Ga verder met D II

Het CAF onderzoek is nog niet beoordeeld op vergelijkbaarheid metCAFNee □

11

Als het CAF onderzoek nog niet is beoordeeld dan staat nog niet vast off

dat er sprake is van groepsgewijze institutionele vooringenomenheid
Neem contact op met de teamleider om na te gaan of het onderzoek al op

de lijst staat om te worden beoordeeld op aroeosaewiize Institutionele

vooringenomenheid Bespreek daarna de vervoigstappen met de vta vaco

Mocht het CAF onderzoek nog niet op die lijst staan dan wordt eerst

beoordeeld of de ouder individueel Institutioneel vooringenomen is

behandeld

Let opi In die beschouwing moet ook het onderzoeksdossier over de

groepsaanpak worden meeaenomeni

Ga verder met D II
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II Is er sprake van individuele institutionele vooringenomenheid

Toelichting

Ga ook bij het invullen van deze vragen allereerst uit van het vei iaal van de ouder

De vragen hieronder zijn bedoeld als handvatten om tot een zo volledig mogelijke

casuspositie beschrijving te komen

Het is belangrijk dat de niet limitatieve vragen in samenhang worden bekeken zodat

een duidelijk beeld ontstaat van de casus

Je bent echter niet verplicht om elke vraag te beantwoorden Als er bijv sprake is van een

casus waarin meteen heel duidelijk is dat er door BD T vooringenomen is gehandeld rond

de toets van dit onderdeel dan op tijd af

Als je een vraag niet kunt beantwoorden laat deze dan leeg

Casuspositie bijbehorende feitelijke vragen

• Aanleiding Wat was de aanleiding voor het pre onderzoek CAF toezicht

toezicht alle vormen van toezicht dus bijv ook HOTHOR het

betreft hier dus een situatie waarin geen sprake is van

groepsgewijze onderzoek dat heeft geieid tot een pre CAF

onderzoek dat is beaordeeld als vergelijkbaar met CAF 11 Het kan

voorts zijn dat het onderzoek toezicht wel in onderzoek is naar

groepsgewijze institutionele vooringenomenheid in dat gevai heb

je met de vta vaco de vervoigstappen besproken

Vindplaats informatie in

document paginanummer

het hersteldossier naam

• Informatie Ga allereerst uit van het verhaal van de ouder

Welke informatie ging gepaard met de aanleiding het signaal
Is er over de ouder informatie opgenomen in FSV

Welke informatie was al aanwezig dat wil zeggen beschikbaar in

eigen systemen van BD T of in het onderzoeksdossier let hierbij
dus ook op een mogelijk groepsaanpak niet alleen op het TVS

dossier over de ouder zelf 7

Welke informatie werd vervolgens uitgevraagd met betrekking tot

welke jaren alle of een

Welke jaren periode zijn is uitgevraagd
Was de opgevraagde informatie volgens ons systeem ontvangen

metandere woorden is ergereageerd op de uitvraag

o Zo ja is er voldaan aan het gehele verzoek

o Zo nee welke informatie ontbrak Was de ontbrekende

informatie een zgn kleine onregelmatigheid
Is het verzoek om informatie herhaald Schriftelijk of telefonisch

Werd benoemd welke stukken specifiek nog nodig waren

Is het gebrek door de ouder hersteld

Is er contact geweest met de ouder Zo ja wanneer

Bevindingen

Vindplaats informatie in het hersteldossier naam

document paginanummer zie UHT dossiervormingsrichtlijn

• Actie handelingen
van behandelaar

destijds

Was er een besluit genomen en wat was dat besluit zachte

stop harde stop zie definitie op pagina 4] met of zonder

terugwerkende kracht

Hoe zijn daarbij de bewijsstukken beoordeeld Voorafgaand aan de

9
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stopzetting of pas nadat de brief over de stopzetting is verstuord

Werd het besluit gemotiveerd Zo ja wat werd als reden voor de

stopzetting aangegeven

Is er een boete opgelegd
Is de zaak aangemeld voor strafrechtelijk onderzoek heeft er een

strafrechtelijke

kinderopvangorganisatie en of bij de ouder

Vraag de ouder oak of deze op dit moment of in het verieden

problemen heeft gehad met andere instandes’^

vervolging plaatsgevonden bij de

Bevindingen

Voorschotbeschikking

o Datum beschikkingsnummer

o Oorspronkelijk hoogte vastgesteld recht

Gewiizigde voorschotbeschikking

o Hoogte vastgesteid recht na herziening

o Datum beschikkingsnummer

Indien van toepassing Bedrag van de teruavorderina

o Datum beschikkingsnummer

o Reden van terugvordering

Vindplaats informatie in het hersteldossier naam document en of

paginanummer

Afweging
• Is het gezien het verhaal de verklaring van de ouder de informatie die BD T reeds heeft en

de samenhang van alle feiten en omstandigheden aannemelijk dat Toeslagen institutioneel

vooringenomen heeft gehandeld
• We kijken of de ouder destijds een eerlijke kans heeft gehad het recht op KOT aannemelijk te

maken Daarbij bepalen verschillende criteria zie hieronder of er vooringenomen is

gehandeld

1 Zachte stop

Heeft ereen zachte of harde stop plaatsgevonden
o Ja Zachte stop □

Harde stop □

Datum en nummer beschikking

Vindplaats in het hersteldossier paginanummer
Ca verder met de volgende vraag

o Nee □ Ga verder met criteria 2 tfm 6

Was de zachte harde stop verdedigbaar dat wil zeggen rechtvaandigde het signaal de

aanleiding een zachte harde stop

Let op Dit is alleen dan het geval indien uit het signaal blijkt dat de ouder naar de

huidige maatstaven evident geen recht op KOT had Het niet betalen van eigen

bijdrage valt niet onder evident geen recht

o Ja □ NB Bij een strafrechtelijk aspect eerst afstemming met de vaktechni

sche lijn
o Nee □ Ga verder met D III

^
Zoals het UWV de Dienst Uitvoering Onderwijs [DUO de SVB het mefdpunt Zorgfraude het Centraal Orgaan

opvang asieizoekers COA of het Landelijk Meldpunt Sociale Recherches Ter informatie met o a deze instanties

heeft het Fraudemeldpunt van BD T in het verieden fraudesignalen afkomstig van de FSV lijst proactief gedeeld
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Bevindingen

Vindplaats informatie in het herste dossier naam document paginanummer

• Indien geen sprake is van een zachte harde stop Heeft Toeslagen vooringenomen

gehandeld gegeven de samenhang van ondenstaande criteria 2 t m 6

Toeiichting

Ga voor wat betreft de feiten uit van wat de behandelaar destijds wist Ga daarbij voor

zover van toepassing ook hierbij allereerst uit van het verhaal van de ouder

Voor wat betreft de afweaina vraag je af of de genomen actie naar de maatstaven van

nu logisch te rechtvaardigen proportioneel was en of de ouder toen een eeriijke kans

heeft gehad om het recht op KOT aannemelijk te maken

NB Het aannemelijk maken is een iichte toets We gaan af op de juistheid van de

verklaringen van de ouder Mocht je na het doortopen van de criteria hierna niet geheel
zeker zijn of Toeslagen destijds vooringenomen heeft gehandeld vermeld dan bij de

conclusie op pagina 11 weetik niet

2 Brede uitvraag
Feiten

Welke informatie en over welke berekeningsjaren is uitgevraagd
Welke uitgevraagde informatie \«as op het moment van de uitvraag al beschikbaar

in onze eigen systemen TVS DAS ELDOC

Maak hierover een opmerking als het voorgaande niet meer kan \«orden opgezocht

Bevindingen

Vindplaats uitvraag in het hersteldossier naam document paginanummer

Afweging

Stand de breedte van de uitvraag in verhouding tot het risicosignaal bijv signaal
met betrekking tot een maand uitvraag voor het hele jaar of zelfs meerdere jaren ]

Bevindingen

Vindplaats uitvraag in het hersteldossier naam document paginanummer

3 Geen nadere uitvraag
Feiten

Als informatie werd opgevraagd Is de ouder bij herhaling verzocht om de

gevraagde informatie aan te leveren Zo ja
o Wanneer

o Was het de ouder voldoende duidelijk welke informatie nog van hem werd

verwacht
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o Wat waren de gestelde termijnen voor het verstrekken van de informatie

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

^waging

Indian er een termijn ward gastald Hoa lang was da raactiatarmijn an was dia

tarmijn naar huidiga maatstavan radalijk

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

4 Minste of geringste onregelmatigheid
Feiten

Walka takortkonningan zijn ar gaconstataard

Zijn da bawijsstukkan inhoudalijk baoordaald of is er allaan op basis van het

ontbreken van een enkel bewijsstuk al afgewezen naar beneden gecorrigeerd

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Afweging

Is de tekortkoming in de bawijsstukkan groot genoeg geweest om over te gaan tot

het genomen besluit

Was de ontbrekende informatie noodzakelijk voor een toewijzing van

kinderopvangtoeslag hiervan is bijv geen sprake bij ontbrekende betaalbewijzen

terwiji jaaropgaaf wel aanwezigi is

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

5 Zero tolerance onderzoek
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Blijkt engens nit dat bewnst is gezocht naar fonten tekortkomingen bijv indien de

eerste behandelaar geen fouten tekortkomingen constateerde en een tweede

beoordelaar een geringe tekortkoming constateerde

Blijkt uit bijvoorbeeld behandelverslagen of andere notities dat de behandelaar

kostte wat kost op zoek was naar een reden onn af te wijzen

Is het de ouder onnodig lastig gemaakt bijv door originele stukken op te vragen

nadat er kopietjes zijn opgestuurd
Is er over de ouder informatie opgenomen in FSV en heeft dit gegeven geleid tot het

zoeken naar fouten tekortkomingen

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

6 Bezwaar

Voor zover de ouder in dat jaar bezwaar of beroep tegen een of meerdere

beschikkingen heeft aangetekend
Is het bezwaar feitelijk door iemand anders dan degene die stop heeft uitgevoerd
behandeld

Welke informatie heeft de bezwaarbehandelaar van tevoren meegekregen

Zijn er in bezwaar nieuwe gezichtspunten naar voren gebracht door de ouder Zijn

deze meegewogen in de uitspraakop bezwaar

Is het bezwaar volgens de regels van de wet verlopen Is er gehoord Heeft de

ouder de mogelijkheid gehad zijn dossier in te zien Zo nee is de ouder wel op die

mogelijkheid gewezen Heeft de ouder toen zelf beslist om niet te komen Is het

duidelijk waarom de ouder die beslissing heeft genomen

Hoe lang heeft de ouder moeten wachten voor er een beslissing op bezwaar is

genomen Is de beslistermijn in overleg met de ouder of automatisch

verdaagd verlengd
Hoe is op het bezwaar beslist

□ Kennelijk ongegrond

□ Ongegrond

□ Gegrond

□ Niet ontvankelijk

Indien ongegrond Is er te snel of onterecht kennelijk ongegrond verklaard

Bij beroep Beroepsprocedure vermelden en de uitkomst hiervan

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

• Conclusie is er individueel vooringenomen gehandeld

□
Gevolg compensatie tenzij er sprake is van een ernstige

onregelmatigheid
Ga verder met D III

Ja
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ID
Dit oordeel moet worden bevestigd door de Commissie van Wijzen

CvW tenzij er slechts een summiere toets op vooringenomenheid is

gedaan omdat de ouder specifiek aanspraak heeft gemaakt op de

hardheidsregeling
Ga voor de zekerheid verder met D III

Nee

I

Weet ik niet Het beoordelingsteam zal deze afweging maken aan de hand van de

vergaarde infomnatie

Ga voor de zekerheid verder met D IIL

III Ernstiae onreaelmatiaheden

• Ondanks een institutioneel vooringenomen handelwijze van BD T heeft de ouder toch geen

recht op compensatie als er sprake van een van de volgende twee ernstige

onregelmatigheden aan de kant van de ouder

1 Blijkt dat de ouder evident geen recht op KOT had in het betreffende berekeningsjaar

Toelichting

Met evident geen recht op KOT wordt de situatie bedoeld dat in het desbetreffende

berekeningsjaar met was voidaan aan een van de voigende basisvoorwaarden voor

het ontvangen van KOT kindferen] jonger dan 14 dat die opvang hebben genoten

terwijl de ouder en zijn toeslagpartner hebben gewerkt of doeigroepers waren Een

ouder heeft dus evident geen recht op KOT indien hij zij in dat jaar

o geen kind eren had

o wel kinderen had maargeen van de kinderen in dat jaar jonger was dan 14 jaar

o indien geen opvang is genoten

o de ouder of zijn haar toeslagpartner niet hebben gewerkt of indien zij geen

doeigroepers waren

Indien de reden van nihilstelling op zichzelf geen aanleidina geeft om te denken dat

er evident geen recht op KOT was is een verdere toets op het recht niet

gerechtvaardigd Dan is het namelijk niet evident

Indien de reden van nihilstelling ziet op geen nul] opvang of werk doelgroeper is

afwezigheid van bewijs niet voldoende Enkel bewiis van afwezioheid bijv

verklaring ouder KOO dat er geen opvang heeft plaatsgevonden rechtvaardigt een

toets

Vanuit de filosofie van de hersteloperatie gaan we samen met de ouder op zoek

naar contra informatie voor de reden van nihilstelling
Ga hierin ruimhartig om met het aantonen van opvang

Er is altijd toestemming van de ouder vereist voordat derden benaderd kunnen

worden

Let opi Bij aanwijzingen dat sprake is van een strafrechtelijk aspect toentertijd bljv
valsheid in geschrifte] stuur het dossier via de vta de vaktechnische lijn in

Ook een voomemen voor afwijzing compensatie dient altijd aan de vaktechnische

lijn voorgelegd te worden

Afweging

Check in de svstemen Is er sprake van onherroepelijke strafrechtelijke veraondeling
van de KOO en of de ouder of is aan de ouder een vergrijpboete opgelegd
o Ja □ Voorleggen aan vaktechnische lijn

o Nee □ Check in het bevindingenversfag en eventueel bezwaar

Wat was waren de geregistreerde reden en voor de terugvordering
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□ a geen kinderen

□ b geen kinderen jonger dan 14 jaar

□ c geen jTui opvang genoten of

□ d ouder toeslagpartner heeft niet fO uren gewerkt of was geen

doelgroeper

o Let op Voor c en d moet er reeds concreet bewijs zijn van evident geen

recht anders door naar condusie nee beneden geen sprake van evident

geen recht

o Als er wel concreet bewijs is

Navraaen bn de auders

o Ad a en bj

In ons systeem staat dat u toen helemaal geen kinderen had klopt dit

Had de ouder ten minste een kind cf art 4 lid 1 Awir exclusief eis wat

betreft woonadres dat op enig moment gedurende het betreffende

berekeningsjaar jonger was dan 14 jaar
Ja Dan is in principe geen sprake van evident geen recht tenzij er sprake is

van c of d Indian meerdere kinderen zijn betrokken bespreek de situatie

dan met de vta

o Ad c

Vraag de ouder of het kan kloppen dat er geen opvang is afgenomen in het

betreffende jaar

Verklaart de ouder wel opvang te hebben afgenomen ongeacht hoeveel

zie vervolgvraag hieronder

o Ad d

Vraag de ouder of het kan kloppen dat hij zij en of de toeslagpartner niet

hebben gewerkt of dat zij geen doelgroepers waren gedurende een deel van

het betreffende jaar

Verklaart de ouder dat zij wel gewerkt hebben ongeacht hoeveel of

doelgroepers waren zie hierna

o Ad c en d vervolgvraag

Vraag de ouder of hij zij lets heeft om dit aan te tonen en denk daarin met de

ouder mee

Kan de ouder aannemelijk maken dat er sprake was van enige

opvang werk opleiding etc in het betreffende jaar
Ja Dan is geen geen sprake van evident geen recht Ga verder met 2

non response

Nee Ga hieronder verder

Navraaen bii derden

o Vraag de ouder of ]e hun bank KOO werkgever opleidingsinstituut gemeente

mag bellen voor een verklaring dat er opvang is betaald of afgenomen dat er

gewerkt is of een opieiding inburgeringscursus gevolgd is in het betreffende

jaar

Geeft de ouder hiervoor toestemming en verklaart de derde dat dit het geval
is

geen sprake van evident geen recht Ga verder met 2 non response

Nee moaeliik evident geen recht

Voorieggen aan vaktechnische lijn afhankelijk van hun advies ga

verder metja nee onder condusie hieronder

Ja

Bevindingen
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Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Condusie Is ersprake van evident geen recht

Evident geen recht omdat de ouder in een van de boven genoemde

categorieen valt

Verm eld een en ander op het opiegformulier
check ofer aanwijzingen zijn voor O GS zoja toets dee F en

draag het dossier over aan het beoordelingsteam

Ja □

Ga hieronder verderNee □

2 Is er sprake van non response^ voor het betreffende berekeningsjaar

Toelichting

Let op Contact vanuit de ouder met BD T wordt ruimhartig en op de breedst

mogelijke wijze gei nterpreteerd Het gaat daarbi] om enig contact na de

betreffende toezichtactie ongeacht hoe iang daarna

Daarbij is elke indicatie voor een vorm van contact voldoende om de ouder geen

non response aan te rekenen

Om de ouder niet onnodig te belasten dient hier aiieen een zeer lichte toets op

contact te worden gedaan uitgaande van de informatie in onze systemen

Let op Systeemtechnisch is niet aiies vastgeiegd en dus bewaard gebleven bijv
de informatie van de BeiTei of de ouder heeft gebeid en hoe vaak is niet bewaard

Indien tijdens deze toets geen indicaties voor contact gevonden kunnen worden

dient dit nagevraagd te worden bij de ouder Geeft burger aan destijds toch contact

te hebben opgenomen dan is dat ai voldoende om non respons te laten valien

Elke verklaring van contact vanuit de ouder is dus voldoende De verklaring

mag niet in twijfei getrokken worden en de ouder mag ook niet gevraagd worden

om ondersteunend bewijs
Ais de ouder aangeeft nooit contact te hebben opgenomen met BD T dient

gevraagd te worden naar de reden hiervan waarbij elke reden die enigszins
verklaarbaar is voldoende is om de ouder geen non response aan te rekenen

Afweging

Checken in systemen

o Is er enige indicatie in onze systemen te vinden dat de ouder op enige wijze

contact heeft opgenomen met de BD T na het stopzetten van de KOT Er kan

gedacht worden aan de volgende wijzen van contact niet limitatief waarvoor

biiv de volgende systemen gecheckt kunnen worden

□ Schriftelijke reactie TVS DAS Eldoc

□ Ingediend bezwaar ongeacht ontvankelijk of niet TVS GBV LWB

□ Ingediende klacht Klacht KBB klacht TSL regulier

□ Start van een beroepsprocedure TVS Beroep 2 0

□ Aanvraag voor een betalingsregeling LIC

□ Telefonisch contact telefoonnotitie systeem BelTel

□

o Bevestiging van een van bovenstaande opties is voldoende

Ja □ Geen non response Ouder krijgt compensatie

Sla onderstaande vraag over vui benedenje bevindingen in en ga dan

^
Non response betekent dat de ouder niet heeft gereageerd op weike wijze dan ook van telefonisch contact aan

BelTel BD T Inning
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verdermet de condusie Vul daar nee in

Nee □ Ga hieronder vender

Navraaa bii de ouders

o Vraag de ouder of het kan kloppen dat hij zij nooit contact heeft opgenomen

met BD T

Verklaart de ouder wel ooit contact te hebben opgenomen met BD T

Ja □ Vul beneden je bevindingen in en ga dan vender naan de condusie

Vul daar nee in

Nee □ Ga hieronder vender

o Is de reden dat de ouder nooit contact opgenomen heeft met BD T

verklaarbaar Hierbij kan gedacht worden aan

□ Ouder heeft geprobeerd contact te zoeken via derden bijv gemeente

steunpunt

□ Angst of een gebrek aan vertrouwen in de Belastingdienst of Toeslagen
□ Pensoonlijke omstandigheden waardoor het doenvermogen van de ouder

tijdelijk laag of lager was

□ Ouder sprak of spreekt geen Nederlands

□ Ouder vertrouwde erop dat BD T het bij het rechte eind had

□

□ Geen non response Ouder krijgt compensatie

Ga vender met nee onder condusie hieronder

Ja

Nee □ Non respons en dus sprake van een ernstige onregelmatigheid die

compensatie in de weg staat

Ga vender met ja onder condusie hieronder

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

• Conciusie is er sprake van een ernstige onregelmatigheid

Indien je van mening bent dat er sprake is van een ernstige

onregelmatigheid en dus geen recht op compensatie dan moet dit

oordeel worden bevestigid door het beoordeiingsteam de vaktechnische iijn
en de CvW

Vermeld een en ander op het opiegformulier en ga vender met E Handheld van

het stelsel

Ja □

Indien geen sprake is van ernstige onregelmatigheden krijgt de ouder

compensatie
Deze compensatie bestaat uit onder andere een herstelcomponent voor de

originele terugvordering een compensatie over het terug te vorderen bedrag
en geidi voor materieie en immateriele schade Afhankeiijk van wat de ouder

eerder al heeft afgeiost ontvangt hij zij meer of minder geld
Ga vender met D IV Conceptberekening dus geen toets op E en FI

Nee □
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IV Conceptberekening

• Gebruik RTV de rekenhulp tool voor de compensatieberekening i oor de conceptberekening
en vaeg het resultaat van de berekening toe aan het digitate hersteldossier

Let op Mocht het uiteindeiijke recht op KOT substantiee hoger zijn dan het initiele voorschot

bespreek dan met de vta enje teamleider of in de berekening factor A kan worden verhoogd

• Berekende compensatie in EUR

V Slotopmerking

• Als je met het toetsen van de compensatieregeling D bent begonnen en tot de conclusie

bent gekomen dat de ouder moaeliik recht heeft op compensatie volgens de

compensatieregeling stop dan hier en draag de zaak over aan het beoordelingsteam volg
de beschreven stappen onder Instructie De onderdelen E en F wforden niet ingevuld
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Hardheid van het stelselE

L Voorvraag

• Is met betrekking tot het berekeningsjaar in kwestie het recht op KOT in totaal met

tenminste EUR 1 500 verlaagd

Toelichting

Denk bijvoorbeeld aan een herziene voorschot definitieve beschikking in het kader

waarvan een verlaging van EUR 1 500 is toegepast Of er is sprake van twee

voorschotbeschikkingen met betrekking tot hetzelfde jaar die allebei zijn verlaagd waarbij
de som van de twee verlagingen EUR 1 500 of meer bedraagt Ook een combinatie van een

verlaagde voorschotbeschikking en een verlaging bij de definitieve toekenning die samen

ook EUR 1 500 of meer bedragen is mogelijk

I

Ja □ Ga vender met E II hieronder

Nee □ Art 49 Awir hardheidsregeling is niet van toepassing op het desbetreffende be-

rekeningsjaar
Ga verder met D campensatieregeling en indien aanwijzingen daarvoor zijn
met F O GS

IL Afweqinq

• Uitgangspunt er bestaat geen recht op compensatie volgens de compensatieregeling omdat

er geen sprake is van institutionele vooringenomenheid Of de ouder heeft expliciet
uitsluitend een beroep gedaan op de hardheid van het stelsel

• Ga ook bij het invuiien van deze vragen aliereerst uit van het vertiaal van de ouder

• In dat geval opzoeken wat de reden was voor de terugvordering

1 Het niet betalen van een deel van de kosten voor kinderopvang ontbrekende

bewijsstukken t a v betaling of non response terwiji de ouder verklaart contact te

hebben gezocht

Op hoeveei kinderopvangtoesiagi had ouder bij zijn aanvraag in beginsel recht op

basis van de bij Toeslagen bekende informatie

o Aantai uren afgenomen opvang per kind

o De kosten hiervan ook per kind

o Gewerkt aantai uren

o Gezamenlijk jaarinkomen van de ouder s

Zijn er duidelijke aanwijzingen voor onjuistheden t a v de grondslagen voor

toesiag
o Onder duidelijke aanwijzing verstaan we de verkiaring van de ouder nieuwe

informatie in het systeem bijv het later In het kader van de aanslag IB

vastgestelde inkomen Is hoger lager dan het In de aanvraag geschatte
inkomen^ of een onderzoek naar andere grondslagen op individueel niveau

o Let op Gebrek aan bewijs voor een grondslag is niet een duidelijke aanwijzing

□ Ga in overleg met de ouder op zoek naar bewijs om £e bepalen welk

recht op KOT aannemelijk is In bijiage 2 zie E III op pag 23

vind je hierover een aantai hulpvragen alsmede een lijst met

mogelijke manieren om een betaling aannemelijk te maken Gebruik

deze vragen lijst om de vragen hieronder te beantwoorden

Daarnaast geldt Bewijsstukken uit het verleden zijn vaak lastig te

Ja

^
Zie ook afweging onder E II 2 Kleine formele tekortkoming hieronder
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achtet ialen We gaan ruimhartig om met bewijslast en werken met

informatie die wel achterhaald kan worden in samenwerking met

derden

zoals KOO en banken

Let op Uitvraag van stukken bij de ouder alleen na zorgvuldige

afweging en overleg met de vaktechnische lijn vooraf

Nee □ Ga hieronder verder

Van vwelk dee aan kosten is het reeds aannemelijk gemaakt dat dit door de ouder

is betaald Voor de kosten waarvoor reeds betaalbewijzen zijn aangeleverd kan in

iedergeval proportioneel toeslag worden toegekend
Is het op basis van de informatie die BD T reeds heeft aannemelijk dat ook de

rest van de kosten is betaald

o Gezien het verhaal de verklaring van de ouder en de samenhang van alle feiten

en omstandigheden
o Bijv is er een consistent patroon van betalingen aanwezig

□ Proportionele toekenning zie gevolg beneden

Nee □ Ga hieronder verder

Ja

Begeleid de ouder bij het vinden van betaalbewijzen of het op een andere manier

aannemelijk maken van betalingen
o Ga samen met de ouder op zoek naar manieren om de betaling aannemelijk te

maken

o Naar mate er meer betaalbewijzen ontbreken wordt de drempel om betalingen

aannemelijk te maken hoger
o Ga gemakkelijk om met bewijslast en werk met informatie die wel achterhaald

kan worden

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Gevolg Proportionele toekenning

De hoogte van het recht op KOT voor het desbetreffende berekeningsjaar wordt

opnieuw vastgesteld naar verhouding van het bedrag aan kosten waarvan

aannemelijk is gemaakt dat het tijdig is betaald

Afhankelijk van hoeveel de ouder a afgelost heeft van de terugvordering ontvangt

de ouder geld of hoeft de ouder minder terug te betalen

Zie E III Concept berekening voor de vervoigstappen

Is er sprake van een resterende terugvordering
Onder zeer bijzondere omstandigheden komt de ouder dan in aanmerking voor

verlaging van het resterende bedrag zie vraag 3 en 4

De ouder komt sowieso in aanmerking voor een betalingsregeling
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2 Een kleine formele tekortkoming

Voorbeelden

Gebrek in bewijsstuk bijv contract of jaaropgaafj
o Ontbrekende of onjuiste handtekening

o Ontbrekend of onjuist naam of BSN van ouder of kind

o Ontbrekend of onjuist ad res kind of ouder

o Ontbrekend of onjuist uurtarief

o Verschil gegevens bijv uren opvang] opvangcontract jaaropgaaf

o Onjuistheden in het contract

Ontbrekend bewijsstuk
o Ontbrekende VOG van gastouder

o Factuur

o Jaaropgaaf

o Contract

O

Let op Deze lijst is niet limitatief bij t\«ijfel altijd overleggen met de vaktechnische

lijn j

Feitelijke vragen

Wat was de reden van nihilstelling of de neerwaartse correctie

Welke kleine formele tekortkomingen zijn er

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Afweging

Wordt het geconstateerde formele gebrek opgeheven tegengesproken door andere

bewijsstukken
Is het verklaarbaar dat de ouder de tekortkoming destijds niet heeft hensteld

o Dit is het geval als BD T heeft nagelaten om de ouder hiertoe meermaals te

verzoeken en of de ouder niet in de gelegenheid was om de tekortkoming te

herstellen

o In de afweging gaan we daarbij uit van vertrouwen in de verklaring van de

ouder tenzij er sprake is van duidelijke aanwijzingen die deze tegenspreken

Ja □ Ga hieronder verder

Nee □ Dan komt de ouder komt niet in aanmerking voor een wijziging in de

toekenning en of terugvordering Stem dit altijd af in de vaktechnische

I

lijn

Is er materieel wel recht op kinderopvang Dat wil zeggen zijn de grondslagen

aannemelijk en blijkt uit wat er wel beschikbaar is dat aan de materiele

voorwaarden is voldaan

Ga er in principe van uit dat de ouder recht heeft op zijn initiele voorschot en dat de

ouder voidoet aan de materiele eisen voor KOT in dat jaar tenzij ernieuive

informatie beschikbaar is en oF duidelijke aanwijzingen zijn van onjuistheden
ta v de grondslagen voor toeslag
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o Denk bij nieuwe infomnatie in het systeem bijv aan een hoger of lager

inkomen dat ondertussen uit de aanslag IB beschikbaar is We gaan dan uit van

het vastgestelde daadwerkeiijke inkomen en niet meer van het geschatte
inkomen uit de aanvraag dat de basis vormde voor het voorschot

o Duideiilke aanwilzingen zijn bijv de verklaring van de ouder nieuwe

informatie bijv of een onderzoek naar andere grondslagen op individueel

niveau

o Let op Gebrek aan bewijs voor een grondslag is geen duidelijke aanwijzing l

Geen duidelijke aanwijzingen van onjuistheden
Vollediae matiging vd terugvordering

Wei duidelijke aanwijzingen van onjuistheden

Mogelijk aedeelteliike matiging van de terugvordering Daarbij wordt de

terugvordering gematigd met de hoeveelheid KOT waarvan aannemelijk wordt

geacht dat de ouder er recht op had

o Achterhaa op hoeveel kinderopvangtoeslag de ouder recht had Lukt dit op

basis van de bij Toesiagen bekende informatie

o Kijk naar de informatie in de systemen en ga uit van dezeifde drempel voor

vaststelling van het recht op KOT als bij de defmitieve toekenning bij toesiagen

regulier dat wil zeggen inkomen werkuren doelgroep kinderen en

jaaropgaaf
o Als met behulp van de al in de systemen aanwezige informatie niet achterhaald

kan worden op hoeveel KOT de ouder recht had Ga dan in overleg met de

ouder op zoek naar bewijs om te bepalen welk recht op KOT aannemelijk is

met dien verstaande dat

o Bewijsstukken uit het verleden vaak lastig te achterhalen zijn Ga daarom

gemakkelijk om met bewijslast en werk met informatie die wel achterhaald

kan worden in samenwerking met derden zoals KOO en banken Ga hierbij uit

van het verhaal van de ouder en doe een Uchte toets

o Uitvraag van stukken bij de ouder alleen na zorgvuldige afweging vooraf

Overleg bij niet volledige matiging eerst metde vaktechnische lijn

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Gevoig Matiging van de terugvordering

Afhankelijk van de bevindingen hierboven wordt de terugvordering volledig of voor

een deel gematigd dat betekent dat het bedrag dat de ouder terug moest betalen

wordt verlaagd
Zie E III Concept berekening voor de vervoigstappen
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3 Er was sprake van fraude door een derde en hierdoor moest ouder toeslag

terugbetalen

Feiten

Vindplaats hersteld

ossier

Ja Nee

Is er sprake van identiteits fraude door een

kinderopvangorganisatie of een derde

Zijn

daaromtrent gedaan bijv fraudehersteldossier

en zo ja wat voor vastleggingen

□ □

destijds door BD T vastleggingener

Is de derde strafrechtelijk vervolgd

Is er destijds een fraudeonderzoek tegen de derde

ingesteld of heeft de ouder destijds aangifte tegen

de derde gedaan

□ □

□ □

Is de ouder onherroepelijk strafrechtelijk
veroordeeld of heeft de ouder verklaard aan de

fraude door een derde te hebben meegewerkt

□ □

Voeg hier eventuate andere vormen van fraude

door een derde toe

□ □

Afweging

Is er sprake van frauduleus handelen van derde n denk biiv aan een

strafrechteiijke vervoiging van een derde een fraudeonderzoek of een aangifte

tegen derde

Ja □ Ga hieronder verder

Nee □ De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Indien ja Is het aannemelijk dat dit handeien van derden van invioed is geweest op

de reden van terugvordering bij de ouder

Ja □ Ga hieronder verder

Nee □ De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Is het aannemelijk dat de ouder slachtoffer is geworden van dit handelen Dit is

bijv niet het gevai indien de ouder strafrechteiijk is veroordeeld en of verklaart te

hebben meegewerkt aan het frauduleuze handelen van de derde

Vraag de ouder of deze op dit moment of in het verleden probtemen heeft gehad

met andere instanties
^

Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake is

van een acute situatie draag je het hersteldossier direct over aan de UHT taskforce

Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake is van een zeer schrijnende
situatie wordt direct afgestemd met de vta vaco

Ja □ Ga hieronder verder

Nee □ De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Zie voetnoot 1
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Bevmdingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Gevofg Matiging van de terugvordering

Terugvordering wordt mogelijk volledig of voor een deal gematigd
Zie E III Concept berekening voor de vervoigstappen

4 Er was sprake van andere bijzondere omstandigheden die van invioed zijn geweest

op de reden van de terugvordering

Is er sprake van dergelijke bijzondere omstandigheden

Bij het vermoeden van dergelijke omstandigheden vraag de ouder proactief om

deze te melden

Ja □ Ga hieronder verder

Nee □ De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Zijn de nadelige gevolgen van het bedrag dat de ouder moest terugbetalen

onevenredig hard

De financiele situatie van de ouder zai in het algemeen niet ieiden tot een veriaging
van het terug te betaien bedrag Voor deze situatie bestaat de

mogeiijkheid van een persooniijke betalingsregeling

□ Zaak moet door het beoordelingsteam worden voorgeiegd aan de

ministeries van BZK en SZW omdat de bijzondere omstandigheden bij de

ouder in de toekomst ook reden kunnen zijn voor matiging bij andere

toeslagen
Nee □ De ouder komt aithans uit hoofde van deze categorie niet in

aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of terugvordering

Ja

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Gevolg Matiging van de terugvordering

Terugvordering wordt mogeiijk voiiedig of voor een deel gematigd
Zie E III Concept berekening voor de vervoigstappen

• Kon je geen van de reden vragen 1 t m 4 hierboven met ja beantworden Dan komtde

ouder niet in aanmerking voor een wijziging in de toekenning en of matiging van de

terugvordering

24

1070361 00011



UL fConcept ^berekening en vervolastappen

• A s je tot de conclusie komt dat de ouder mogelijk recht heeFt op een

hardheidstegemoetkoming op basis van de hardheidsregeiing hoefje oo dit moment nog aeen

concept iberekenina te maken Pas a s het beoordelingsteam heeft bevestigd dat de ouder

recht heeft op een hardheidstegemoetkoming zal de beoordelaar je vragen om een

conceptberekening voordeze tegemoetkoming te maken

• De desbetreffende stappen vind je in bijiage 2 hieronder

i
Bijiage 2 berekening

hardheid

• A s je direct op hardheid van het stelsel hebt getoetst omdat de ouder dat expiiciet heeft

verzocht doe dan eveneens een summiere toets op de compensatieregeling D om te

checken of de ouder mogelijk recht heeft op een hogere tegemoetkoming volgens die

regeling Zoja doodoop voor de ouder dan ook onderdeel D in zijn geheel
• Draag het hersteldossier daarna over aan het beoordelingsteam volg de beschreven stappen

onder Instructie

F O GS

L Voorvraag casuspositie

O GS staat voor opzet of grove schuld Een label dat

werd gebruikt om ouders te duiden die opzet of

ernstige nalatigheid werden verweten

Had de ouder voor het

desbetreffende berekeningsjaar

op enig moment een O GS

kwalificatie
Ja □ Ga verder naar afweging hieronder

Let op Het maakt niet uit of de O GS

kwfalificatie op een later tijdstip is herzien

Belangrijk is alleen dat de ouder deze

k\walificatie heeft gekregen
Nee □ Art 49c Awir O GS tegemoetkoming is

niet van toepassing op het desbetreffende

berekeningsjaar
Ga verder met Overdracht aan

beoordelingsteam

Ten dele werden ouders ook in de zogenoemde FSV

Hist opgenomen Vraag de ouder of deze op dit

moment of in het verleden problemen heeft gehad

met andere instanties^ Indien voor een ouder

aanwijzingen bestaan dat sprake is van een acute

situatie draag je het hersteldossier direct over aan de

UHT taskforce Indien voor een ouder aanwijzingen

bestaan dat sprake is van een zeer schrijnende
situatie wordt direct afgestemd met de vta vaco

Bevindingen• Is een aanvraag van de ouder

persoonlijke
voor

voor

betalingsregeling
desbetreffende berekeningsjaar

afgewezen Wat waren de

een

het

Zie voetnoot 1
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gevolgen voor de ouder van het

niet toekennen van een

persoonlijke betalingsregeling

IL Afweginq

Is er in de systemen van

Toeslagen

gedocumenteerd waarom er

destijds OG S is vastgesteld

De motivering en be\«ijslast voor 0 GS moet zijn

terug te halen in de systemengoed

Ja □ Vindplaats informatie hersteldossien

Ca verder met de volgende vraag

Nee □ Ga naar de laatste bulletpoint in deze

afweging

• Is er sprake van een evident

geval van O GS

Dit is alleen het geval indien de ouder in het

berekeningsjaar

pleeg kinderen onder de 14 jaar heeft gehad of

geen gebruik heeft gemaakt van kinderopvang

desbetreffende geen

□ Vindplaats informatie hersteldossien

Ga verder met de volgende vraag

Nee □ Ga naar de laatste bulletpoint in deze

afweging

Ja

Is er een deugdelijke

motivering en duidelijke

uitleg voor het afwijzen van de

persoonlijke betalingsregeling

Stond in de brief of brieven die de ouder destijds
heeft ontvangen een duidelijke motivering en uitleg

□ Vindplaats informatie hersteldossien

Ga verder met de volgende vraag

Nee □ Ga naar de laatste bulletpoint in deze

afweging

Ja

• Alle vragen hiervoor met ja

beantwoord

Dan komt de ouder niet in aanmerking voor een

0 GS tegemoetkoming

Draag het dossier over aan het beaordelingsteam
Komt de beoordelaar ook tot de conclusie dat geen

recht op O GS tegemoetkoming bestaat legt hij zij
het hersteldossier ter bevestiging voor aan de CvW

Wei biedt Toeslagen de ouder alsnog een

persoonlijke betalingsregeling aan Het

beoordelingsteam gaat de nodige stappen zetten
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• Een of meerdere vragen hiervoor

met nee beantwoord

Gevolq

ouder

tegemoetkoming en

komt in aanmerking voor een persoonlijke

betalingsregeling

een O GSDe ontvangto

o

UL Conceptberekening

Art 49c lid 2 Awir 30 procent van het bedrag van de terugvorderlng waarvan geen

persoonlijke betalingsregeling is toegekend vanwege de onterechte O GS kwalilicatie

Gebruik voor de berekening de 0 GS rekenhulp en voeg resultaat van de berekening toe aan

het digitale hersteldossier

Berekende O GS tegemoetkoming in EUR

AFstemming met de vaktechnische Ii1n

• In het geval er tijdens de behandeling vaktechnische vragen opkomen moeten deze indien

noodzakelijk op de gebruikelijke wijze worden geescaleerd in de reguliere vaktechnische lijn Dit

betekent via vta vaktechnisch adviseur vaco vaktechnisch coordinator en eventueel lavaco

landelijk vaktechnisch coordinator Hierin moet de managementlijn m2 ml parallel \worden

meegenomen lees zijn geinformeerd
• Let op Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat sprake is van een acute situatie draag je het

hersteldossier direct over aan de UHT taskforce Indien voor een ouder aanwijzingen bestaan dat

sprake is van een zeer schrijnende situatie wordt direct afgestemd met de vta vaco

• Let op In geva van afwijzing van compensatie hardheidstegemoetkoming etc moet worden

geesca eerd

Aanvullende schadeveraoedina

Zijn er aanwijzingen dat de ouder in aanmerking komt voor vergoeding van de werkeiijke schade

En is deze werkeiijke schade groter dan de mogelijke compensatie Is er sprake van dergeiijke

bijzondere omstandigheden

Bij het vermoeden van dergeiijke omstandigheden vraag de ouder proactief om deze te melden

Ja □ Stem de vervoigstappen verder af in de reguliere vaktechnische lijn Dit betekent via vta

vaktechnisch adviseur vaco vaktechnisch coordinator en eventueel lavaco landelijk
vaktechnisch coordinator Hierin moet de managementiijn m2 ml parallel worden meegenomen

lees zijn geinformeerd
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Nee □

Bevindingen

Vindplaats in het hersteldossier naam document paginanummer

Overdracht aan beoordelingsteam

• Zie de stappen 8 t m 11 van de instructie aan het begin van dit kader
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Aanpassing van velden L S en U Nieuwe velden toegevoegd Y Z AA AB AC en AD1 1 07 12 2020

Samenvoeging met behandelkader afronden compensatieregeling

Aanpassing gegevensbron rubrieken compensatieberekening

Bijiage 1 toegevoegd aanvullende informatie

Bijiage 2 toegevoegd aanvullende informatie Correctie na CAF

Samenhang

AIVIQl Werkvoorraad nieuw

Behandelkader Werkopdracht Beoordelingsteam

Opstellen Hersteldossier

Module berekening Matiging terugvordering pertoeslagjaar

Module berekening proportioneel toekennen pertoeslagjaar

RTV Compensatietool

Handleiding Compensatietool

UHT VC Vooraankondiging
UHT DC Definitieve berekening compensatie nog in ontwikkeling

Inhoud

Algemene informatie

Start Ontvangen beoordeling compensatie

Opvoeren berekening Compensatietool
Wachten terugkoppeling betaling
Informeren ouderen opstellen vooraankondiging
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Algemene Informatie

Processchema compensatieberekening

1 Oproerer berekening

Compensatietool

2 Wachten

terugkoppeling betaling

3 Informeren Ouder en

opitellen

vcoraankorirtiging

Start ontvangan

beoordleling Compensatie

In onderstaand behandelkader wordt per stap beschreven wat de actie inhoud wat de aandachtspunten zijn en welke acties uitgevoerd moeten worden

Start Ontvangen beoordeling Compensatie

Het beoordelingsteam beoordeelt of er sprake is van vooringenomen handelen en de ouder hierdoor recht heeft op compensatie over de betrokken

toeslagjaren Ook kan het zijn dat de ouder betrokken is geweest in een of meerdere pre CAF zaken die eerder beoordeeld zijn als CAF Vergelijkbaar

Je start de berekening van de compensatie wanneer je de beoordeling van het beoordelingsteam ontvangen hebt

Integrate behandeling
Je start de berekening van de compensatie wanneer je de beoordeling hebt ontvangen van het volledige hersteldossier Dit houdt in dat wanneer er voor

een bepaald toeslagjaargeen sprake is van compensatie het advies van de Commissie van Wijzen toegevoegd moet worden aan het beoordelingskader De

beoordeling moet dus integraal afgerond zijn voor gestart kan worden met het opstellen van de benodigde berekeningen

Let op Zorg er altijd voor dat het beoordelingskader opgenomen is in het hersteldossier van de ouder Dit vanwege de controles die plaatsvinden na het

doorzetten van de berekening
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1 Opvoeren berekening Compensatietool

De berekening van de compensatie wordt uitgevoerd met behulp van de RTV Robuuste Tijdelijke Voorziening Compensatietool Onderstaand is

opgenomen op welke wijze deze berekening opgebouwd moet worden en op welke wijze de rubrieken ingevuld moeten worden

Open de compensatietool via menu start Algemene LOA s Toeslagen Compensatietool
B XCompensatie Tool v1 5

aBESTAND

Compensatie Tool Werkvoorraac

□aorUte behandelen Te beoordelen Voer ftSH aanvHg^rli

j Auteur Jop [Document [status 1^BSN Document

Voorsatikondiging

Status

Compensatie nognietvolledig

BSN Auteur A

1
CompeneartA tyiw diKwnent

Voora nkniiriigiig

Herziening

Bezv aar

Defiiikieve beslissing

V
1

BetuldUitta batslHn te volgen

I I I I I PRD

[Toim Rediten [dubbeMi

1Q 2 gSarvsr

Database TSL_Com p ensatieTo

Schema [dbo]

I 10 2 g

Dubbelklik op een documeni om hel le opertenRetiBsh

Exit

1070365 00012



Organlsatie Uitvoering Herstel Toeslagen

Onderwerp UM09 Module Compensatieberekening

Versie 1 1

Datum 07 december 2020

Schrijfwijze rubriekNaam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron
BSN van de aanvrager Hersteldossier Numeriek BSN bestaat altijd uit 9 cijfers

Indien het BSN uit 8 cijfers bestaat gebruik

je een voorloopnul

Voer BSN Aanvrager in

Compensatie type

document

Type van status van de berekening Processtap compensatie Je hebt de keuze uit 4 mogelijkheden

Vooraankondidiging
Wanneer Je voor het eerst de berekening

opvoert

Definitieve beslissing
Na de vooraankondiging en afloop van de

bezinningsperiode

Herziening
Na uitspraak van de Commissie Werkelijke

Schade

Bezwaar

Na uitspraak van de Bezwaar Advies

Commissie

Nieuw aanmaken of

bestaande openen

Keuzeblok Nieuw aanmaken

Wanneer je niet eerder voor het type

compensatie document de berekening
hebt opgesteld en of tijdelijk hebt

opgeslagen

Bestaande openen
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Wanneer je eerder deels de berekening
hebt opgesteld maar deze nog niet

doorgezet hebt voor controle

Na de keuze Nieuw aanmaken en of Bestaande openen verschijnt onderstaand scherm Kies je voor bestaande openen dan zal deze gevuld zijn met

eerder opgevoerde gegevens
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t c 7Compensate Tool v1 5

F^ °BESTANDl

Compensatie Toot Berekening 2014 2015 2016 Bereken I Toon berekening

Compensatieregeling Toeslagen

0Soort document VooraankondiBing

Status

Voignummer Aanweilge JarenBSN

louder ENaam Compen satie nog niet volledig 20141

2015

2016

CompensatieCAF zaal

Startdatum CAF zaak

Naam CAF zaak

9 5 2014 1 7 2015 30 6 2016

lividuele vooringenomenh ndiuiduele vooringenomei10 2 g

Aanvraag v66r CAF

Beschikkingsnummer herstelde beschikking

Dagtekening herstelde beschikking

Correctie als gevolg van CAF

Beschikkingsnummer CAF correctie

Dagtekening CAF correctie

Compensatiebedrag voor na

Vergaeding materi£le schade 25

Invorderlngsrente en kosten

Toelichting

Toe^agrente overeenkomstig art 27 Awir

Toelichting

Datum voor berekening Toeslagrente

€ 12000 lOOOO 15000

T1400131 T1500251 T1600131

21 1 2014 11 6 2015 27 1 2016

€ □ 0 4000

[ T1400251 T1500371 T1600251

23 8 2014 14 9 2015 30 11 2016

€[ 33 QQQ QC|12 000 00 10 000 00 11 000 00€

« [ 8 250 00|3 000 00 2 500 00 2 750 00

J €0 0 0€

€ [ [ 10 0 0 €

Proceshandelingen Juridische bijstand

1I
Controleer formVoegeenjaar toe Laten beoordelen Tus£entijd£ opslaan Exit

Naam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron Schrijfwijze rubriek

Toeslagjaar waarover compensatie

moet worden berekend

Hersteldossier Beoordelingskader Numeriek

Toeslagjaar bestaat altijd uit 4 cijfers

Jaar
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BSN Ouder BSN Ouder Rubriek wordt automatisch gevuld

Soort document Type berekening Rubriek wordt automatisch gevuld

Naam Voorletters en achternaam van de

ouder

Hersteldossier Vul altijd de voorletters en achternaam in

de van de ouder

Voorbeeld

P J M Toeslagen

Status van de berekening Compensatietool Wordt automatisch gevuld Zie bijiage 1

voor uitleg over de verschillende

statussen

Status

Voignummer Voignummer aanwezige bladen Compensatietool Wordt automatisch gevuld

Toeslagjaren waarover de

compensatie wordt berekend

Compensatietool Wordt automatisch gevuldAanwezige jaren

Startdatum CAP zaak Startdatum van de behandeling van de

aanvraag ihkv CAP en of overige

behandelingen waarop vastgesteld is

dat er sprake is van vooringenomen

handelen

TVS startdatum werkitem Datum

Overzicht CASUS INPUT AANGEPAST D D M M JJJJ

Naam CAP Zaak De naam van de pre CAP zaak waarin

de ouder is betrokken

Alfa numeriek veld Vul altijd de volledige
naam in

TVS

Klantbeeld UHT

Mocht er sprake zijn van individuele

vooringenomenheid vul ]e hier Individuele

vooringenomenheid in
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Hoogte van de toeslag voorafgaand
aan de CAF behandeling

TVS Klantbeeld Dienstverlening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Aanvraag voor CAF

Klantbeeld UHT

Dit betreft hettoegekende bedrag aan

KOT voorafgaand aan de behandeling van

CAF Hiervoor raadpleeg je de

beschikkingen van het toeslagjaar in het

Klantbeeid UHT of TVS en stel je deze vast

met behulp van de startdatum CAF en of

Toezichtactie

Beschikkingsnummer
herstelde beschikking

Dit is het beschikkingsnummer
behorende bij de beschikking van het

bedrag onder Aanvraag voor CAF

TVS Klantbeeld Dienstverlening TOOOOOOO

Klantbeeld UHT Start altijd met hoofdletterT gevolgd door

7 cijfers Voer deze in zonder puntjes

tussen de cijfers

Correctie als gevolg
van CAF

Hoogte van de toeslag naar aanleiding
van de CAF behandeling

TVS Klantbeeld Dienstverlening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

TVS Klantbeeld Behandeling

Klantbeeld UHT

Raadpleeg bijiage 2 voor aanvullende

uitleg over hette gebruiken bedrag

Beschikkingsnummer
CAF Correctie

Dit is het beschikkingsnummer
behorende bij de beschikking van het

bedrag onder Correctie als gevolg van

CAF

TVS Klantbeeld Dienstverlening TOOOOOOO

Klantbeeld UHT
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Start altijd met hoofdletterT gevolgd door

7 cijfers Voer deze in zonder puntjes

tussen de cijfers

Let op Is het bedrag onder Correctie als

gevolg van CAF afkomstig uit klantbeeld

behandeling dan vul je hier klantbeeld

behandeling in

Dagtekening CAF

Correctie

Dit is de datum waarop de wijziging in

het kader van de CAF behandeling is

opgevoerd

TVS Datum

D D M M JJJJDatum opgevoerde melding of

Einddatum werkitem of

Datum verwerking mutatie

klantbeeld behandeling

Compensatiebedrag
voor na

Berekening van het

compensatiebedrag voor het

betreffende toeslagjaar

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Vergoeding Materiele

schade 25

Berekening van de materiele schade

over het compensatiebedrag

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Invorderingsrente en

kosten

Hier vul Je het bedrag in wat over het

betreffende toeslagjaar aan

invorderingsrente en kosten

daadwerkelijk in rekening is gebracht

Lie Compensatieberekening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Deze gegevens ontvang je van LIC

Toelichting Hier kan je een eventuele toelichting

geven op de rubriek Invorderingsrente

en kosten

Vrijtekstveld
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Toeslagrente

overeenkomstig art 27

Awir

De toeslagrente die de ouder moet

gaan ontvangen berekend over het

compensatiebedrag

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Toelichting Hier kan je een eventuele toelichting

geven op de rubriek Toeslagrente

overeenkomstig art 27 Awir

Vrijtekstveld

Hier vul je de datum in die van belang
is voor de periode waarover rente

moet worden berekend

Datum dagtekening van de beschikking
waarmee de toeslagrente wordt

berekend en betaalbaar gesteld Voor het

invullen van deze berekening gebruik je

de datum van de dag van invullen Bij
invoeren van deze datum in de RTV vul je

de datum van opvoeren in en tel je hier 5

werkdagen bij op

Datum voor

berekening

Toeslagrente

Datum

D D M M JJJJ

Deze datum kan na de vooraankondiging
alleen gewijzigd worden indien er een

wijziging is in Compensatiebedrag voor

na
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Pioceshandelingen

Bezwaarschrift {aanta punten

Beroepschrift Rechtbank {aantal punten

Beroepschrift Raad van State aantal punten

Verschljnen hoorzitting aantal punten

Nadere hoorzittlng aantal halve punten

Juridische bijstand

]1 0 0

0 0 0

D 0 0

1 D 0

0 0 0

Totaal aantal punten

Toelichting

Vergoeding punten h 2 x C 525] m 2

Eerder vergoed

Vergoeding juridische bijstand

0 00 0 002 00

€ 2 100 00 0 00 0 00

0 0 0€

2 100 0012 100 00 0 00 0 00€

Schrijfwijze rubriekNaam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron
Bezwaarschrift Puntentelling op basis van het aantal

door een gemachtigde van de ouder

ingediende bezwaarschriften naar

aanleiding van de CAF behandeling

Per ingediend bezwaarschrift 1 puntTVS

DAS Let op Een samengesteld bezwaar geldt
als 1 bezwaar

Eldoc

Beroepschrift
Rechtbank

Puntentelling op basis van het aantal

door een gemachtigde van de ouder

ingediende beroepschriften naar

aanleiding van de CAF behandeling

TVS Per ingediend beroepschrift 1 punt

Let op Een samengesteld beroepschrift

geldt als 1 beroepschrift

DAS

Eldoc

Beroep 2 0

Beroepschrift Raad

van State

Puntentelling op basis van het aantal

door een gemachtigde van de ouder

ingediende beroepschriften naar

aanleiding van de CAF behandeling

Per ingediend beroepschrift 1 puntTVS

Let op Een samengesteld beroepschrift

geldt als 1 beroepschrift

DAS
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Eldoc

Beroep 2 0

Verschijnen

hoorzitting

Puntentelling op basis van aantal maal

dat een gemachtigde van de ouder is

verschenen op een hoorzitting naar

aanleiding van het indienen van

bezwaar en of beroep

Voor iedere hoorzitting en aanwezigheid 1

punt

TVS

DAS

Eldoc

Beroep 2 0

Nadere hoorzitting Puntentelling op basis van aantal maal

dat een gemachtigde van de ouder is

verschenen op een nadere hoorzitting
naar aanleiding van het indienen van

bezwaar en of beroep

TVS Voor iedere nadere hoorzitting en

aanwezigheid 0 5 punt

DAS

Eldoc

Beroep 2 0

Eerder Vergoed Dit is het bedrag aan eerdere

proceskostenvergoeding

Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Beroep 2 0

1070365 00012



Organlsatie Uitvoering Herstel Toeslagen

Onderwerp UM09 Module Compensatieberekening

Versie 1 1

Datum 07 december 2020

Vermlnderingen

Vermindering we^^ens eerdere bijstelling excl rente art 27 Awii

ToelichtinR

Afftetopt ap Compensatiebedraf^

ToellchtinR

VermInderinR we^jens over bljstellinR uerRoede rente art 27 Awi

ToellchttHR

AfRetopt op Toeslasrente

ToellchtinR

Vermindering wegens niet ingevorderde KOT

Toelichting

14400 5600 2100

I 13000 1400 frentel I I 5000 4 600 rente I IjPOtKlOQ frentel 40QC

0 00 0 00 €€ Q QO o og

€[ 0 0 0

h0 00 0 00 0 00 € 0 00€

€ [ 1400 0 0 € 1 400 00

C reOte

Naam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron Schrijfwijze rubriek

Vermindering wegens
eerdere bijstelling
excl rente art 27 Awir

Bedrag wat als laatste aan de ouder is

toegekend voor het betreffende

toeslagjaar minus het bedrag in de

rubriek Correctie na CAP

TVS Klantbeeld Dienstverlening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Klantbeeld UHT

Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

vermindering wegen eerdere

bijstelling

Vrijtekstveld

Afgetopt op

Compensatiebedrag

Wanneer het bedrag vermindering

wegens eerdere bijstellen hoger ligt
dan het Compensatiebedrag

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

Afgetopt op Compensatiebedrag

Vrijtekstveld

Vermindering wegens

bijstelling vergoede
rente art 27 Awir

Dit bedrag is de reeds vergoedde
rente vanwege eerdere bijstelling

Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Lie
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Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

vermindering wegens bijstelling

vergoede rente art 27 Awir

Vrijtekstveld

Afgetopt op

Toeslagrente

De vermindering wegens over

bijstelling vergoede rente kan niet

lager zijn dan 0 of de berekende

toeslagrente

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

vermindering wegen eerdere

bijstelling

Vri] tekstveld

Vermindering wegens
niet ingevorderde KOT

Bedrag aan KOT wat niet door de

ouder is terugbetaald na het

ontvangen van de terugvordering

Lie Compensatieberekening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Let op Hieronder vallen ook de

bedragen onder fictieve

kwijtschelding Oninbaar en of Niet

verder bemoeilijken

Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

vermindering wegens niet

ingevorderde KOT

Vrijtekstveld
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Immaterlele schade

]Datum eerste CAF cortectie

Datum dagtekenmg aerste compensatiebeschikking

Aantal maanden voor vergoeding immateri©le schade {naar boven afgerond

Aantal halve jaren voor vergoeding immaterieie schade naar boven afgerond

Vergoedingimmateriele schade €500 per 2es maanden Maximaal gelijk aan compensatiebedrag

23 0 2014

] maanden

] halve jaren

0

0

€

Schrijfwijze rubriekNaam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron
Dit is dezelfde datum als ingevoerd in

rubriek Dagtekening CAF Correctie

CompensatietoolDatum eerste CAF

Correctie

Datum

D D M M JJJJ

Datum Dagtekening
eerste

compensatiebeschikking

Vooraankondiging
Datum dagtekening van de

vooraankondiging die verzonden gaat

worden

Datum

D D M M JJJJ

Definitieve beschikking
Datum dagtekening van de definitieve

beslissing die verzonden gaat worden

Voor het invullen van deze

berekening gebruik je de datum van

de dag van invullen Bij invoeren van

deze datum in de RTV vul je de datum

van opvoeren in en tel Je hier 5

werkdagen bij op

Deze datum kan na de definitieve

beslissing niet gewijzigd worden
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Aantal maanden voor

vergoeding Immateriele

schade

Aantal maanden waarover de

immateriele schadevergoeding
berekend moetworden

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Aantal halve jaren voor

vergoeding immateriele

schade

Aantal halve jaren waarover de

immateriele schadevergoeding
berekend moetworden

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Vergoeding immateriele

schade € 500 per zes

maanden Maximaal

gelijkaan

compensatiebedrag

Totaalbedrag aan vergoeding
immateriele schade

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

1070365 00012



Organlsatie Uitvoering Herstel Toeslagen

Onderwerp UM09 Module Compensatieberekening

Versie 1 1

Datum 07 december 2020

i_ ^ c ICompensatie Tool

gBESTAND 10 2 e

Compensatie Tool Berekening 2014 2015 2016 Bereken Toor berekening

Toelichting

Totaal

~22 250 00|Siibsaido

Extra Compensatie 1

Totaal

€

223 00

77^473 nn|

€

€

Verrekening

Vorige betalingen Oude Spoed betalingen Nieuwe Spaed betalingen

[BedragBetreft iBetaalDatumDocumenttype iKenmerk Bedrag Betreft Bedrag BetaalDatum

Voorschot 5 0M 00

•

5 Q0O 0QISom eerdere betalingen €

n 473 0P|Uit te betalen bedrag €

Kenmerk \BeschikkIngsnummer
Kenmerk \ Beschikkingsnummef

Datum dagteke Ding van date brief

JEMiddel10021 21 21212 1 14 9 0011 BMchlkklngakAnm^rk

]

Betaalgegevens
jZalmstraat 1Adres

Woonplaats

Postcode

IBAN NL76RA0OOOOOOOO71

0IC Amsterdam

Tenaamstelling | 10 2 e^ ]jOODDAA

Opmerking voor collega s

I
j oegeen jaartoe Controleer form laten beoordelen Tussentijds Opslaan Exit

Schrijfwijze rubriekNaam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron

Verrekenning

Vorige betalingen

In deze rubriek worden eventueel

aanwezige vorige betalingen getoond

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld
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Let op Hier worden niet eerste

betalingen getoond

Verrekening
Oude spoedbetalingen

In deze rubriek worden bij de

vooraankondiging opgevoerde

spoedbetalingen getoond wanneer je

de definitieve berekening opmaakt

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Verrekening
Nieuwe

spoedbetalingen

In deze rubriek worden eerste

betalingen opgevoerd en eventueel

eerdere vergoedde immateriele

schade

Hersteldossier Raadpleeg de handleiding

Compensatietool voor het opvoeren van

de eerste betaling

Beschikkingsnummer Klik op de button

Beschikkingskenmerkom deze

rubriek tevullen

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld door

klikken op de button

Middel Toeslagsoort waarover de

compensatie wordt berekend

Hersteldossier Altijd regeling KOT

IBAN nummer van de ouder Voorbeeld

NLllABNAOOOOOOOOO

IBAN BRG

Raadpleeg hiervoor BRG Er wordt

altijd gebruik gemaakt van het

rekeningnummer bekend onder 1

bankrekening

Gebruik geen spaties en of puntjes

Deze rubriek hoeft niet ingevuld te

worden

BIC

Tenaamstelling Naam van de rekeninghouder
behorende bij het IBAN

VoorbeeldBRG

P J M Toeslagen
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Adres postcode en

woonplaats

Adresgegevens van de ouder VoorbeeldTVS

Hersteldossier P J M Toeslagen

Toeslagenweg 1

5000 TL ToeslagenKlantbeeld UHT

BvR

Opmerkingen collega s Hier kan opmerkingen invullen

bestemd voor het controleteam

Compensatietool Vrij tekstveld

Na het volledig invullen van de compensatieberekening kies je voor Controleer Formulier Mocht er een pop up verschijnen met een foutmelding los deze

foutmelding van altijd op

Heb je het formulier gecontroleerd en er zijn geen foutmeldingen meer kies dan voor Laten Beoordelen Het formulier wordt nu aangeboden voor de 4

ogen controle

Let Op Na het doorzetten van de berekening mag de vooraankondiging NIET opgemaakt en verzonden worden Er moet gewacht worden op terugkoppeling
over de berekening en dat deze aangeboden is bij de bank

2 Wachten terugkoppeling betaiing

De compensatieberekening wordt altijd gecontroleerd aan de hand van een 4 ogen controle Het is mogelijkdat in deze controle onjuistheden naarvoren

komen Hierover ontvang je altijd terugkoppeling Zie bijiage 1 voor meer uitleg over de verschillende statussen in de Compensatietool

Goedgekeurd aanbieden voor betaiing
Wanneer de opgevoerde berekening is goedgekeurd wordt deze aangeboden voor uitbetaling Deze uitbetaling vind niet dagelijks plaats Eenmaal per week

op maandag wordt het exportbestand uit de compensatietool gedraaid Dit exportbestand wordt omgezet in een betaalbestand Het betaalbestand wordt

uiteindelijk aangeboden om de compensate ook daadwerkelijk uitte betalen Binnen 2 werkdagen na het aanbieden van het betaalbestand wordt het

betaalbestand ook aangeboden aan de bank om de betalingen te verzorgen
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3 [nformeren ouder en opstetien vooraankondiging

Nadat je terugkoppeling hebt ontvangen dat de betaling is aangeboden en of de berekening heeft in de compensatietool Goedgekeurd aangeboden voor

betaling kan je de ouder gaan informeren over de compensatieberekening

1 Informeren ouder over de betaling
2 Opstellen vooraankondiging

Adi Informeren ouder

Je neemt contact op met de ouder en of gemachtigde via het voorkeurskanaal om de ouder te informeren dat de betaling van de compensatie uitbetaald

wordt Tussen het aanbieden van het betaalbestand aan de bank en het moment dat het bedrag bij de ouder op de rekening staat zit ongeveer 5

werkdagen Ouder moet er dus rekening mee houden dat het bedrag niet direct op de rekening staat maar enkele dagen later

Informeer de ouder dat deze de vooraankondiging gaat ontvangen met hierin de volledige berekening van compensatie Indien gewenst kan de ouder na

ontvangst van de berekening contact opnemen om deze nogmaals door te lopen

Ad2 Opstellen vooraankondiging

Nadat er contact is geweest met de ouder moet de vooraankondiging compensatie opgesteld en verzonden worden Het opstellen van de vooraankondiging
bestaat uit 2 delen

1 Opstellen UHT VC Vooraankondiging compensatie via TVS

2 Opstellen berekening compensatie

Adi Opstellen UHT VC Vooraankondiging compensatie via TVS

• Maak in TVS de Work Around Wachtstap aan en claim deze nadat deze is aangemaakt
• Open de werkopdracht Work Around Wachtstap en kies voor Brieven

• Kies voor UHT VC Vooraankondiging compensatie
• Vul de gevraagde gegevens in in de brief

• Kies voor afhandeling Wachtstap aanmaken Maak een wachtstap aan van 6 weken gerekend vanaf de datum dagtekening vooraankondiging
• Sla de brief op in het hersteldossier
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Adz Opstellen berekening compensatie

De label met hierin de berekening kan niet aangemaakt worden via TVS Deze meet daarom apart aangemaakt worden De berekening kan je vinden via

Na het invullen van de berekening sla je deze ook op in bet hersteldossier van de ouder

Voor het verzenden van de brief en de berekening maak je gebruik van het Centraal Printen UHT
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Behandelkader Compensatieberekening

Versiebeheer

Versie AanpassingenDatum

1 0 13 11 2020 Definitieve versie

Aanpassing van velden L S en U Nieuwe velden toegevoegd Y Z AA AB AC en AD1 1 07 12 2020

Samenvoeging met behandelkader afronden compensatieregeling

Aanpassing gegevensbron rubrieken compensatieberekening

Bijiage 1 toegevoegd aanvullende informatie

Bijiage 2 toegevoegd aanvullende informatie Correctie na CAF

Rubriek berekening rente aangepast bijgesteld eerdere toekenning1 2 10 12 2020

Samenhang

AMOl Werkvoorraad nieuw

Behandelkader Werkopdracht Beoordelingsteam

Opstellen Hersteldossier

Module berekening Matiging terugvordering pertoeslagjaar
Module berekening proportioneel toekennen pertoeslagjaar
RTV Compensatietool

Handleiding Compensatietool

UHT VC Vooraankondiging
UHT DC Definitieve berekening compensatie nog in ontwikkeling

Inhoud
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Algemene informatie

Start Ontvangen beoordeling compensatie

Opvoeren berekening Compensatietool
Wachten terugkoppeling betaling
Informeren ouderen opstellen vooraankondiging

Algemene Informatie

Processchema compensatieberekening

1 Opvoeren berekening
Compensatfetoo I

2 Wachten

terugkoppeiir^g betaling

3 Informeren Ouder en

opstellen

vooraankondiging

Start ontvangen

beoordeling Compensatie

In onderstaand behandelkader wordt per stap beschreven wat de actie inhoud wat de aandachtspunten zijn en welke acties uitgevoerd moeten worden

Start Ontvangen beoordeling Compensatie

Het beoordelingsteam beoordeelt of er sprake is van vooringenomen handelen en de ouder hierdoor recht heeft op compensatie over de betrokken

toeslagjaren Ook kan het zijn dat de ouder betrokken is geweest in een of meerdere pre CAP zaken die eerder beoordeeld zijn als CAP Vergelijkbaar

Je start de berekening van de compensatie wanneer je de beoordeling van het beoordelingsteam ontvangen hebt

Integrale behandeling
Je start de berekening van de compensatie wanneer je de beoordeling hebt ontvangen van het volledige hersteldossier Dit houdt in dat wanneer er voor

een bepaald toeslagjaargeen sprake is van compensatie het advies van de Commissie van Wijzen toegevoegd moet worden aan het beoordelingskader De

beoordeling moet dus integraal afgerond zijn voor gestart kan worden met het opstellen van de benodigde berekeningen
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Let op Zorg er altijd voor dat het beoordelingskader opgenomen is in het hersteidossier van de ouder Dit vanwege de controles die plaatsvinden na het

doorzetten van de berekening

1 Opvoeren berekening Compensatietool

De berekening van de compensatie wordt uitgevoerd met behulp van de RTV Robuuste Tijdelijke Voorziening Compensatietool Onderstaand is

opgenomen op welke wijze deze berekening opgebouwd moet worden en op welke wijze de rubrieken ingevuld moeten worden

Open de compensatietool via menu start Algemene LOA s Toeslagen Compensatietool
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i_ ^ c fl XCompensatie Tool v1 5

BESTAND

Compensatie Tool Werkvoorraac

□□□r U ta bahandelan Ta baacrdalan Voar ftSH aanvragar n

I Auteur I Document Istatus I Auteur ]ppBSN Document Status aSN A

Vooraankondiging Compensatie nog niet volledig
Compensate type decument

I

Vooraankondiging

Herziening
Bezwaar

Definitieve be lissing

VI

Uit Ib bBtslen te volgen Betaald

I I I I I PRD

[Toon Rediten dubbeMk

10 2 gServer

Database TSL_ComiJensatieTD

Schema

computemaafn | lU ^ Q |

[dbo]

Dubbellillk op een dociimeni om her le openerRefrBEh

Exit

Naam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron Schrijfwijze rubriek

BSN van de aanvrager Hersteldossier Numeriek BSN bestaat altijd uit 9 cijfers
Indien het BSN uit 8 cijfers bestaat gebruik

je een voorloopnul

Voer BSN Aanvrager in
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Type van status van de berekening Je hebt de keuze uit 4 mogelijkhedenCompensatietype

document

Processtap compensatie

Vooraankondiging
Wanneer je voor het eerst de berekening

opvoert

Definitteve besMssing
Na de vooraankondiging en afloop van de

bezinningsperiode

Herziening
Na uitspraak van de Commissie Werkelijke

Schade

Bezwaar

Na uitspraak van de Bezwaar Advies

Commissie

Nieuw aanmaken of

bestaande openen

Keuzeblok Nieuw aanmaken

Wanneer je niet eerder voor het type

compensatie document de berekening
hebt opgesteld en of tijdelijk hebt

opgeslagen

Bestaande openen

Wanneer je eerder deels de berekening
hebt opgesteld maar deze nog niet

doorgezet hebt voor controle

Na de keuze Nieuw aanmaken en of Bestaande openen verschijnt onderstaand scherm Kies je voor bestaande openen dan zal deze gevuld zijn met

eerder opgevoerde gegevens
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t c 7Compensate Tool v1 5

F^ °BESTANDl

Compensatie Toot Berekening 2014 2015 2016 Bereken I Toon berekening

Compensatieregeling Toeslagen

0Soort document VoorBankondiging

Status

Voignummer Aanweilge JarenBSN

louder ENaam Compen satie nog niet volledig 20141

2015

2016

CompensatieCAF zaal

Startdatum CAF zaak

Naam CAF zaak

9 5 2014 1 7 2015 30 6 2016

lividuele vooringenomenh ndiuiduele vooringenomei10 2 g

Aanvraag v66r CAF

Beschikkingsnummer herstelde beschikking

Dagtekening herstelde beschikking

Correctie als gevolg van CAF

Beschikkingsnummer CAF correctie

Dagtekening CAF correctie

Compensatiebedrag voor na

Vergaeding materi£le schade 25

Invorderlngsrente en kosten

Toelichting

Toe^agrente overeenkomstig art 27 Awir

Toelichting

Datum voor berekening Toeslagrente

€ 12000 lOOOO 15000

T1400131 T1500251 T1600131

21 1 2014 11 6 2015 27 1 2016

€ □ 0 4000

T1400251 T1500371 T1600251

23 8 2014 14 9 2015 30 11 2016

€[ 33 QQQ QC|12 000 00 10 000 00 11 000 00€

8 250 00|€ 3 000 00 2 500 00 2 750 00

J €0 0 0€

[ 1€ 0 0 0 €

Proceshandelingen Juridische bijstand

1I
Controleer formVoegeenjaar toe Laten beoordelen Tus£entijd£ opslaan Exit

Naam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron Schrijfwijze rubriek

Toeslagjaar waarover compensatie

moet worden berekend

Hersteldossier Beoordelingskader Numeriek

Toeslagjaar bestaat altijd uit 4 cijfers

Jaar
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BSN Ouder BSN Ouder Rubriek wordt automatisch gevuld

Soort document Type berekening Rubriek wordt automatisch gevuld

Naam Voorletters en achternaam van de

ouder

Hersteldossier Vul altijd de voorletters en achternaam in

de van de ouder

Voorbeeld

P J M Toeslagen

Status van de berekening Compensatietool Wordt automatisch gevuld Zie bijiage 1

voor uitleg over de verschillende

statussen

Status

Voignummer Voignummer aanwezige bladen Compensatietool Wordt automatisch gevuld

Toeslagjaren waarover de

compensatie wordt berekend

Compensatietool Wordt automatisch gevuldAanwezige jaren

Startdatum CAP zaak Startdatum van de behandeling van de

aanvraag ihkv CAP en of overige

behandelingen waarop vastgesteld is

dat er sprake is van vooringenomen

handelen

TVS startdatum werkitem Datum

Overzicht CASUS INPUT AANGEPAST D D M M JJJJ

Naam CAP Zaak De naam van de pre CAP zaak waarin

de ouder is betrokken

Alfa numeriek veld Vul altijd de volledige
naam in

TVS

Klantbeeld UHT

Mocht er sprake zijn van individuele

vooringenomenheid vul ]e hier Individuele

vooringenomenheid in

1070357 00013



Organlsatie Uitvoering Herstel Toeslagen

Onderwerp UM09 Module Compensatieberekening

Versie 1 2

Datum 10 december 2020

Hoogte van de toeslag voorafgaand
aan de CAF behandeling

TVS Klantbeeld Dienstverlening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Aanvraag voor CAF

Klantbeeld UHT

Dit betreft hettoegekende bedrag aan

KOT voorafgaand aan de behandeling van

CAF Hiervoor raadpleeg je de

beschikkingen van het toeslagjaar in het

Klantbeeid UHT of TVS en stel je deze vast

met behulp van de startdatum CAF en of

Toezichtactie

Beschikkingsnummer
herstelde beschikking

Dit is het beschikkingsnummer
behorende bij de beschikking van het

bedrag onder Aanvraag voor CAF

TVS Klantbeeld Dienstverlening TOOOOOOO

Klantbeeld UHT Start altijd met hoofdletterT gevolgd door

7 cijfers Voer deze in zonder puntjes

tussen de cijfers

Correctie als gevolg
van CAF

Hoogte van de toeslag naar aanleiding
van de CAF behandeling

TVS Klantbeeld Dienstverlening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

TVS Klantbeeld Behandeling

Klantbeeld UHT

Raadpleeg bijiage 2 voor aanvullende

uitleg over hette gebruiken bedrag

Beschikkingsnummer
CAF Correctie

Dit is het beschikkingsnummer
behorende bij de beschikking van het

bedrag onder Correctie als gevolg van

CAF

TVS Klantbeeld Dienstverlening TOOOOOOO

Klantbeeld UHT
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Start altijd met hoofdletterT gevolgd door

7 cijfers Voer deze in zonder puntjes

tussen de cijfers

Let op Is het bedrag onder Correctie als

gevolg van CAF afkomstig uit klantbeeld

behandeling dan vul je hier klantbeeld

behandeling in

Dagtekening CAF

Correctie

Dit is de datum waarop de wijziging in

het kader van de CAF behandeling is

opgevoerd

TVS Datum

D D M M JJJJDatum opgevoerde melding of

Einddatum werkitem of

Datum verwerking mutatie

klantbeeld behandeling

Compensatiebedrag
voor na

Berekening van het

compensatiebedrag voor het

betreffende toeslagjaar

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Vergoeding Materiele

schade 25

Berekening van de materiele schade

over het compensatiebedrag

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Invorderingsrente en

kosten

Hier vul Je het bedrag in wat over het

betreffende toeslagjaar aan

invorderingsrente en kosten

daadwerkelijk in rekening is gebracht

Lie Compensatieberekening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Deze gegevens ontvang je van LIC

Toelichting Hier kan je een eventuele toelichting

geven op de rubriek Invorderingsrente

en kosten

Vrijtekstveld
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Toeslagrente

overeenkomstig art 27

Awir

De toeslagrente die de ouder moet

gaan ontvangen berekend over het

compensatiebedrag

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Toelichting Hier kan je een eventuele toelichting

geven op de rubriek Toeslagrente

overeenkomstig art 27 Awir

Vrijtekstveld

Hier vul je de datum in die van belang
is voor de periode waarover rente

moet worden berekend

Datum dagtekening van de beschikking
waarmee de toeslagrente wordt

berekend en betaalbaar gesteld Voor het

invullen van deze berekening gebruik je

de datum van de dag van invullen Bij
invoeren van deze datum in de RTV vul je

de datum van opvoeren in en tel je hier 5

werkdagen bij op

Datum voor

berekening

Toeslagrente

Datum

D D M M JJJJ

Deze datum kan na de vooraankondiging
alleen gewijzigd worden indien er een

wijziging is in Compensatiebedrag voor

na
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Pioceshandelingen

Bezwaarschrift {aanta punten

Beroepschrift Rechtbank {aantal punten

Beroepschrift Raad van State aantal punten

Verschljnen hoorzitting aantal punten

Nadere hoorzittlng aantal halve punten

Juridische bijstand

]1 0 0

0 0 0

D 0 0

1 D 0

0 0 0

Totaal aantal punten

Toelichting

Vergoeding punten h 2 x C 525] m 2

Eerder vergoed

Vergoeding juridische bijstand

0 00 0 002 00

€ 2 100 00 0 00 0 00

0 0 0€

2 100 0012 100 00 0 00 0 00€

Schrijfwijze rubriekNaam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron
Bezwaarschrift Puntentelling op basis van het aantal

door een gemachtigde van de ouder

ingediende bezwaarschriften naar

aanleiding van de CAF behandeling

Per ingediend bezwaarschrift 1 puntTVS

DAS Let op elk bezwaar tegen een

berekeningsjaar is er ook als er dus

meerdere bezwaren in een geschrift zitten

Dus een brief met een bezwaar KOT13 en

14 zijn twee bezwaren

Eldoc

Beroepschrift
Rechtbank

Puntentelling op basis van het aantal

door een gemachtigde van de ouder

ingediende beroepschriften naar

aanleiding van de CAF behandeling

Per ingediend beroepschrift 1 puntTVS

Let op elk beroep tegen een

berekeningsjaar is er 66n ook als er dus

meerdere beroepen in 66n geschrift zitten

Dus 66n beroepschrift inzake KOT13 en

14 telt als 2 beroepschriften

DAS

Eldoc

Beroep 2 0

Beroepschrift Raad

van State

Puntentelling op basis van het aantal

door een gemachtigde van de ouder

Per ingediend beroepschrift 1 puntTVS
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ingediende beroepschriften naar

aanleiding van de CAF behandeling

DAS Let op elk beroep tegen een

berekeningsjaar is er een ook als er dus

meerdere beroepen in een geschrift zitten

Dus een beroepschrift inzake KOT13en

14 telt als 2 beroepschriften

Eldoc

Beroep 2 0

Verschijnen

hoorzitting

Puntentelling op basis van aantal maal

dat een gemachtigde van de ouder is

verschenen op een hoorzitting naar

aanleiding van het indienen van

bezwaar en of beroep

Voor iedere hoorzitting en aanwezigheid 1

punt

TVS

DAS

Eldoc

Beroep 2 0

Nadere hoorzitting Puntentelling op basis van aantal maal

dat een gemachtigde van de ouder is

verschenen op een nadere hoorzitting
naar aanleiding van het indienen van

bezwaar en of beroep

Voor iedere nadere hoorzitting en

aanwezigheid 0 5 punt

TVS

DAS

Eldoc

Beroep 2 0

Eerder Vergoed Dit is het bedrag aan eerdere

proceskostenvergoeding

Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Beroep 2 0
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Verminderingen

Vermindering wegens eerdere bijstelling{excl rente art 27Awir

Toelichting

Afigetopt op Compensatiebedrag

Toeiichting

Vermindering wegens over bijsteiling vergoede rente art 27 Awir

Toeiichting

Afgetopt op Toeslagrente

Toeiichting

Vermindering wegens niet ingevorderde KOT

Toeiichting

€ 14000 GOOO 2000

f60Q0 4D00

20 000 Q0|6 000 00 2 000 00 €€ 12 000 00

€ 2340 1234 578

4 152 0011 234 00 578 00 €€ 2 340 00

7 300 00j0 0 7300 €€

1 I zie opgaaf Lid 1

Zie eerdere afbeelding
Jaar 2014 Aanvraag voor CAF € 12 000 Correctie als gevolg van CAF € 0 € 12 000 Compensatiebedrag Vermindering is € 14 000 excl Rente art 27

Awir ad € 2 340 en deze wordt afgetopt aangezien deze hoger is dan bet Compensatiebedrag ad € 12 000

Jaar 2015 Aanvraag voor CAF € 10 000 Correctie als gevolg van CAF € 0 € 10 000 Compensatiebedrag Vermindering is € 6 000 excl Rente art 27 Awir

ad €1 234

Jaar 2016 Aanvraag voor CAF € 15 000 Correctie als gevolg van CAF € 4 000 € 11 000 Compensatiebedrag Vermindering is € 2 000 excl Rente art 27

Awir ad € 578 Met recht wordt bijgesteld naar € 6 000 maar deze was € 4 000 en derhalve is de vermindering € 2 000 € 6 000 € 4 000

Schrijfwijze rubriekNaam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron

Vermindering wegens
eerdere bijsteiling
excl rente art 27 Awir

Bedrag wat als laatste aan de ouder is

toegekend voor het betreffende

toeslagjaar minus het bedrag in de

rubriek Correctie als gevolg van CAF

TVS Klantbeeld Dienstverlening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Klantbeeld UHT
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Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

vermindering wegen eerdere

bijstelling

Vrijtekstveld

Afgetopt op

Compensatiebedrag

Wanneer het bed rag vermindering

wegens eerdere bijstellen hoger ligt
dan het Compensatiebedrag

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

Afgetopt op Compensatiebedrag

Vrijtekstveld

Vermindering wegens

bijstelling vergoede
rente art 27 Awir

Dit bedrag is de reeds vergoedde
rente vanwege eerdere bijstelling

Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma

Lie

Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

vermindering wegens bijstelling

vergoede rente art 27 Awir

Vrijtekstveld

Afgetopt op

Toeslagrente

De vermindering wegens over

bijstelling vergoede rente kan niet

lager zijn dan 0 of de berekende

toeslagrente

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

vermindering wegen eerdere

bijstelling

Vrijtekstveld

Vermindering wegens
niet ingevorderde KOT

Bedrag aan KOT wat niet door de

ouder is terugbetaald na het

ontvangen van de terugvordering

Lie Compensatieberekening Vul het bedrag in zonder puntjes en

zonder decimalen achter de komma
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Organlsatie Uitvoering Herstel Toeslagen

Onderwerp UM09 Module Compensatieberekening

Versie 1 2

Datum 10 december 2020

Let op Hieronder vallen ook de

bedragen onder fictieve

kwijtschelding Oninbaar en of Niet

vender bemoeilijken

Toelichting Eventuele toelichting op rubriek

vermindering wegens niet

ingevorderde KOT

Vrij tekstveld

Immaterlele schade

1Datum eerste CAF correctie

Datum dagtekening aerste compensatiebeschikklng

Aantal maanden voor \ ergoeding immaterlele schade {naar boven afgerond

AantsI halve jaren voor vergoedlng immaterlele schade naar boven afgerond

Vergoedingimmaleriele schade {€ 500 per 2es maanden Majtimaal geli k aan compensatiebedrag

23 8 2014

] maanden

] halve jaren

0

0

0^€

Schrijfwijze rubriekNaam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron
Dit is dezelfde datum als ingevoerd in

rubriek Dagtekening CAP Correctie

CompensatietoolDatum eerste CAP

Correctie

Datum

D D M M JJJJ

Dit is de oudste datum die is vermeld

in deze rubriek In het voorbeeld dus

23 08 2014
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Organlsatie Uitvoering Herstel Toeslagen

Onderwerp UM09 Module Compensatieberekening

Versie 1 2

Datum 10 december 2020

Datum Dagtekening
eerste

compensatiebeschikking

Vooraankondiging
Datum dagtekening van de

vooraankondiging die verzonden gaat

worden

Datum

D D M M JJJJ

Definitieve beschikking
Datum dagtekening van de definitieve

beslissing die verzonden gaat worden

Voor het invullen van deze

berekening gebruik je de datum van

de dag van invullen Bij invoeren van

deze datum in de RTV vul je de datum

van opvoeren in en tel Je hier 5

werkdagen bij op

Deze datum kan na de definitieve

beslissing niet gewijzigd worden

Aantal maanden voor

vergoeding Immateriele

schade

Aantal maanden waarover de

immateriele schadevergoeding
berekend moet worden

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Aantal halve jaren voor

vergoeding immateriele

schade

Aantal halve jaren waarover de

immateriele schadevergoeding
berekend moet worden

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Vergoeding immateriele

schade € 500 per zes

maanden Maximaal

gelijk aan

compensatiebedrag

Totaalbedrag aan vergoeding
immateriele schade

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld
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Organlsatie Uitvoering Herstel Toeslagen

Onderwerp UM09 Module Compensatieberekening

Versie 1 2

Datum 10 december 2020

IL ■

C 7 SCortipensatie Tool wU

lAlBESTAND

Jasr

Compensatie Tool Berekening

Toelichting

Totaal

22 250 00|

223 00\

22 473 00i

Subsaldo €

Extra Compensatie 1 €

Totaal €

Verrekening

Vorige betalingen Oude Spoed betalingen Nleuwe Spoed betaiingen

[aedr^ jBetaalDatumBedrag BetreftiKenmerlc Betieft

Voorsciiot

Bedrag
5 000 00

BetaalDatum

11 11 2020

Docuimenttype

■

Som eerdere betalingen €

Uitte betalen bedrag €

5 Q00 QQ
X

17 473 00

Kenmerk \Beschikkingsnummer
Kenmeri \ BeBchlkkingsnummer

Datum dagtekenirtgvan deze brief

|kot BMiddel|QQ21 21 21212 T 14 9 0011 Beschikkingskenmerk

Betaalgegevens
[Zalmstraat 1Adres

Woonplaats

Postcxjde

I BAN NL76RAB0000000071

9C lAmsterdam

Tenaamstelling I 10 2 6 lOOODAA

OpmerkJng voor collega s

I Voegeen jaartoe Controleerform laten beoordelen Tussentijds Opslaan Exit

Naam rubriek Inhoud rubriek Gegevensbron Schrijfwijze rubriek

Verrekening

Vorige betalingen

In deze rubriek worden eventueel

aanwezige vorige betalingen getoond

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld
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Organlsatie Uitvoering Herstel Toeslagen

Onderwerp UM09 Module Compensatieberekening

Versie 1 2

Datum 10 december 2020

Let op Hier worden niet eerste

betalingen getoond

Verrekening
Oude spoedbetalingen

In deze rubriek worden bij de

vooraankondiging opgevoerde

spoedbetalingen getoond wanneer je

de definitieve berekening opmaakt

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld

Verrekening
Nieuwe

spoedbetalingen

In deze rubriek worden eerste

betalingen opgevoerd en eventueel

eerdere vergoedde immateriele

schade

Hersteldossier Raadpleeg de handleiding

Compensatietool voor het opvoeren van

de eerste betaling

Beschikkingsnummer Klik op de button

Beschikkingskenmerkom deze

rubriek tevullen

Compensatietool Rubriek wordt automatisch gevuld door

klikken op de button

Middel Toeslagsoort waarover de

compensatie wordt berekend

Hersteldossier Altijd regeling KOT

IBAN nummer van de ouder Voorbeeld

NLllABNAOOOOOOOOO

IBAN BRG

Raadpleeg hiervoor BRG Er wordt

altijd gebruik gemaakt van het

rekeningnummer bekend onder 1

bankrekening

Gebruik geen spaties en of puntjes

Indien er sprake is van een

derdenrekening moet er schriftelijke

toestemming zijn dat het bedrag op

rekening van de ouder gestort mag

worden
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Organlsatie Uitvoering Herstel Toeslagen

Onderwerp UM09 Module Compensatieberekening

Versie 1 2

Datum 10 december 2020

Deze rubriek hoeft niet ingevuld te

worden

BIC

Tenaamstelling Naam van de rekeninghouder
behorende bij het IBAN

VoorbeeldBRG

P J M Toeslagen

Adres postcode en

woonplaats

Adresgegevens van de ouder VoorbeeldTVS

Hersteldossier P J M Toeslagen

Toeslagenweg 1

5000 TL ToeslagenKlantbeeld UHT

BvR

Opmerkingen collega s Hier kan opmerkingen invullen

bestemd voor het controleteam

Compensatietool Vrij tekstveld

Na het volledig invullen van de compensatieberekening kies je voor Controleer Formulier Mocht er een pop up verschijnen met een foutmelding los deze

foutmelding van altijd op

Heb je het formulier gecontroleerd en er zijn geen foutmeldingen meer kies dan voor Laten Beoordelen Het formulier wordt nu aangeboden voor de 4

ogen controle

Let op Na het doorzetten van de berekening mag de vooraankondiging NIET opgemaakt en verzonden worden Er moet gewacht worden op terugkoppeling
over de berekening en dat deze aangeboden is bij de bank

2 Wachten terugkoppeling betaling

De compensatieberekening wordt altijd gecontroleerd aan de hand van een 4 ogen controle Het is mogelijk dat in deze controle onjuistheden naar voren

komen Hierover ontvang je altijd terugkoppeling Zie bijiage 1 voor meer uitleg over de verschillende statussen in de Compensatietool

Goedgekeurd aanbieden voor betaling
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Onderwerp UM09 Module Compensatieberekening

Versie 1 2

Datum 10 december 2020

Wanneer de opgevoerde berekening is goedgekeurd wordt deze aangeboden voor uitbetaling Deze uitbetaling vind niet dagelijks plaats Eenmaal per week

op maandag wordt het exportbestand uit de compensatietool gedraaid Dit exportbestand wordt omgezet in een betaalbestand Het betaalbestand wordt

uiteindelijk aangeboden om de compensatie ook daadwerkelijk uitte betalen Binnen 2 werkdagen na hetaanbieden van het betaalbestand wordt het

betaalbestand ook aangeboden aan de bank om de betalingen te verzorgen

3 Informeren ouder en opstetien vooraamkondiging

Nadat je terugkoppeling hebt ontvangen dat de betaling is aangeboden en of de berekening heeft in de compensatietool Goedgekeurd aangeboden voor

betaling kan je de ouder gaan informeren over de compensatieberekening

1 Informeren ouder over de betaling
2 Opstellen vooraankondiging

Adi Informeren ouder

Je neemt contact op met de ouder en of gemachtigde via het voorkeurskanaal om de ouder te informeren dat de betaling van de compensatie uitbetaald

wordt Tussen het aanbieden van het betaalbestand aan de bank en het moment dat het bedrag bij de ouder op de rekening staat zit ongeveer 5

werkdagen Ouder moet er dus rekening mee houden dat het bedrag niet direct op de rekening staat maar enkele dagen later

Informeer de ouder dat deze de vooraankondiging gaat ontvangen met hierin de volledige berekening van compensatie Indien gewenst kan de ouder na

ontvangst van de berekening contact opnemen om deze nogmaals door te lopen

Ad2 Opstellen vooraankondiging

Nadat er contact is geweest met de ouder moet de vooraankondiging compensatie opgesteld en verzonden worden Het opstellen van de vooraankondiging
bestaat uit 2 delen

Opstellen UHT VC Vooraankondiging compensatie via TVS

Opstellen berekening compensatie

1

2

Adi Opstellen UHT VC Vooraankondiging compensatie via TVS
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Onderwerp UM09 Module Compensatieberekening

Versie 1 2

Datum 10 december 2020

Maak in TVS de Work Around Wachtstap aan en claim deze nadat deze is aangemaakt

Open de werkopdracht Work Around Wachtstap en kies voor Brieven

Kies voor UHT VC Vooraankondiging compensatie

Vul de gevraagde gegevens in in de brief

Kies voor afhandeling Wachtstap aanmaken Maak een wachtstap aan van 6 weken gerekend vanaf de datum dagtekening vooraankondiging

Sla de brief op in het hersteldossier

Ad2 Opstellen berekening compensatie

De tabel met hierin de berekening kan niet aangemaakt worden via TVS Deze moet daarom apart aangemaakt worden De berekening kan je vinden via

Na het invullen van de berekening sla je deze ook op in het hersteldossier van de ouder

Voor het verzenden van de brief en de berekening maak je gebruik van het Centraal Printen UHT
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Behandelkader Verzoek Persoonlijk Dossier

Inhoud

Behandelkader Verzoek Persoonlijk Dossier versie 10 december

o 1 Bellen Afstemmen
■ lA Registreren dossierverzoek van ouder al bij PZB er in behandeling

o A Geen gehoor
o B Uitzoekactie behandelkader voIgt op een later moment

o C Samenvatting
o D Dossier

o E Wens buiten Scope
o 11 Gesprek
o 12 Vastlegging TVS en vervolgactie
o 13 Afhandeling

Bijiage 1 Opzoeken telefoonnummer in TVS kantoorportaal

Bijiage 2 Registreren van werkitem WO Dossier specificatie in TVS

Bijiage 3 Aanmaken opdracht wachten terugbelverzoek

Bijiage 4 Afronden werkitem in TVS

Versiebeheer

Versie Datum Wijzigingen t o v vorige versie

1 0 3 12 2020 « Samenvoeginq behandelkaders inclusief verwilzinqen naar Kennisbank

1
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ProcesplaatVerzoek Persoonlijk Dossier

I AfhandeienAanvraag beoordelen Opstellen controleren en accorderen

t

I
I
I

A Geer

Jetioor

A1 Terug
beh erzoek

A2 Nieuwe

befpoging
A3 Herinnering

B1a Uitzoeken

vraag no title in

opleg brief

B4 Docjmen

ten printer
verzetiden

Bib Eventueel

bijiagen iakten

lQor DM team

B Uit

zoekaclie

6 Controle door

VTA cantroleteam

B3 Controle door

teamleider
Na processtapB4volgt processtap
11 Hteruit kan als vervolgactie een

werkopdraoht volgen in de vorm van

proceslijr C of D

I

j

r
N

12Cl Samen

vatling maken
1 Belan

Afstemmen

13 Afge
handekj

0 Aanvraag 11 Gssprek ► Verelagfegging
vervolgacbe

Z SV 1 of^\
]l meerjaren

tmts

C Sleekproehge
wijze

comrnunica1ie j0

toeUSV

C7 Printen S

klaarzetten en

varzentian} SV

C4
C3

Completeren
Samenvosgen

SV

C2 SV Inning
opstelien

controleren

J

\ y

r^ warn]
D2

D1 Saman

sleilen dossier
Dociimenten

hemoemer

D5 Conirote

voliedig en

iuistheid

D Dossier

1 of meer

jarer

D6

A

D3 Samenst

controleren

Dossier Inning

D4 Dd LEGENDA

Samenvalting Medewerker

□ Dossier Medewerker

— UKT

— Lie

m Prifiten

dossier
Wanneer een van de controles

toetsen C5 of C6 geen akkoorO

geeft drent de betreffende

samenvaaing opn leew te worden

gemaskt Drt betekent dat het

proces opnieuw bij Cl of C2 komt

Dexjumenten

hemoemen

Completeren
dossier

E Wens

ouder

buiten

scope

El Actie

doofzetten naar

juiste IrajecL

Afbeelding 1 Proces Verzoek Persoonlijk Dossier

2
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Algemeen

De ouder heeft de mogelijkheid om zijn of haar persoonlijk dossier op te vragen bij UHT De

informatiebehoefte voor zo n dossier kan beperkt zijn bijvoorbeeld een jaar en een toeslagsoort
Kan echter ook veelomvattender zijn bijvoorbeeld alle toeslagsoorten vanaf 2005 t m heden

Daarnaast heeft de ouder ook de mogelijkheid om een samenvatting op te vragen en of antwoord

op een concrete vraag De vraag van de ouder wordt dus beantwoord met een dossier

samenvatting en of uitzoekactie en wordt als zodanig geregistreerd in TVS Daarmee wordt de

werkvoorraad voor UHT beter in kaart gebracht

Aan iedere ouder die een verzoek om het persoonlijke dossier heeft ingediend wordt een

persoonlijk zaakbehandelaar gekoppeld die het verzoek in behandeling neemt Deze persoonlijk
behandelaar blijft gekoppeld aan de ouder voor alle vervolgacties die plaatsvinden Bij de eerste

stap neemt de persoonlijk zaakbehandelaar contact op met de ouder om de daadwerkelijke
informatiebehoefte uit te vragen

Dit betekent niet altijd dat het verzoek per direct wordt opgepakt In een werkitem in TVS WO

Dossier Specificatie wordt het exacte verzoek vastgelegd inci gevraagde toeslagsoort en en

toeslagjaren hiernaast wordt in een notitie in TVS het gesprekverslag vastgelegd waarbij ook

het sentiment van het gesprek en de gespreksduur wordt vastgelegd Vervolgens wordt zowel het

dossier als de samenvatting opgepakt vanuit het speciaal daarvoor opgestelde team

Uitzoekacties worden door de persoonlijke behandelaar zelf opgepakt

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat door medewerkers van UHT niet sturend zal worden

opgetreden richting ouders Te alien tijde zal de wens van de ouder centraal staan

1 Bellen en afstemmen

Let op indien een verzoek langere tijd geleden is ingediend begin het telefoongesprek dan met

het aanbieden van excuses voor het niet eerder contact opgenomen te hebben en verwijs naar

de eerder ontvangen brief waarin dit telefonisch contact is aangekondigd Gebruik onderstaande

stappen voor het contact opnemen

1 Neem een aantal voorbereidende stappen voordat je contact opneemt met de ouder

a Maak voor het contact opnemen met de ouder gebruik van Belscript
2 Startgespek met dossier zie Kennisbank

b Maak voor het vormen van een beeld met name gebruik van de gegevens in

TVS Een overzicht met eventuele andere systemen is te vinden op de Kennisbank

onder A3a Overzicht systemen
c Zoek in TVS op of er sprake is van een CAP en of Fraudezaak indien van

toepassing
d Controleer of de ouder een gemachtigde heeft Dit blijkt uit het verzoek zelf of

staat in TVS welgemachtigde Indien deze aanwezig is neem contact op met

de gemachtigde en niet direct met de belanghebbende
e Mocht het telefoonnummer niet in het verzoek zelf of in TVS staan maak dan

eventueel gebruik van ABS om het telefoonnummer te achterhalen en neem het

telefoonnummer op in de notitie in TVS zie bijiage 1

2 Bel de ouder aan de hand van het belscript Belscript 2_Startgespek met dossier

3 Bepaal naar aanleiding van het gesprek de benodigde vervolgactie en registreer deze

vervolgactie s door het aanmaken van werkitem WO Dossier Specificatie raadpleeg

bijiage 2 voor het registeren van deze specificatie als werkitem in TVS vul bij toeslagjaar

altijd 2006 in Kies hiervoor de gepaste specificatie
a Geen gehoor
b Uitzoekactie korte vraag bijv ben ik bestempeld als fraudeur wordt door jou

als persoonlijk behandelaar opgepakt

3
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c Samenvatting samenvatting voor de gevraagde toeslagsoorten en toeslagjaren
wordt door samenvatting medewerker opgepakt

d Geheel dossier dossier voor de gevraagde toeslagsoorten en toesiagjaren wordt

door de dossiermedewerker opgepakt
e Wens buiten scope verzoek vait buiten bovenstaande drie opties bijv ouder wil

enkei herbeoordeiing
Vermeld bij het aanmaken van de werkopdracht bij Omschrijving de gevraagde

toesiagsoort en toeslagjaren of de uitzoekactie wees hierbij specifiek Medewerkers

die het dossier samenvatting samensteiien moeten hieruit kunnen opmaken om welke

toesiag en toeslagjaren gaat

□aim vervolgens het aangemaakte werkitem met de vervoigactie in TVS gebruik hiervoor

de uitieg_op de Kennisbank onder B3b UM02 Registeren persoonlijk behandelaar

Gebruik voor het opsteiien van een notitie ook UM02 Registeren persoonlijk behandelaar

Geef deze notitie de titei Verzoek Dossier en noteer hierin

a Jouw contactgegevens als persooniijk behandeiaar

b Indien teiefoonnummer uit ABS komt neem dit op bij teiefoonnummer

c Indien geen gehoor datum van de belpoging
d Indien wei gehoor

i Het gespreksverslag
ii De vervoigactie
Mi Het sentiment van het gesprek
iv Gespreksduur

Verstrek aitijd een gespreksverslag aan de ouder volgens het reguliere proces

a Indien digitaai Maak gebruik van de instructie voor BeiastingdienstFileTransfer
en verzend het gespreksversiag in pdf zonder wachtwoord Verdere uitieg over

hoe deze communicatie werkt kan je vinden in de Schriftelijke communicatie

instructies te vinden op de Kennisbank onder A2b

b Maak voor het verzenden van de kantoorbrief gebruik van UM04 Verzenden

kantoorbrief UHT te vinden op de Kennisbank onder A3c

c Sla een kopie gebruik hiervoor de brief zoais die staat onder Verzonden

berichten van de brief op en print en verzend de brief via Centraal Printen de

afspraken binnen jouw team

4

5

6

7

lA Registreren dossierverzoek van ouder al bij PZB er in behandeling
Het kan voorkomen dat een ouder die ai bij jou ais PZB er in behandeiing is vanuit de

herbeoordeiing aisnog een dossierverzoek doet Onderneem dan onderstaande stappen
1 Registreer het dossierverzoek in TVS door een werkitem aan te maken WO Verzoek

persooniijk dossier De ouder krijgt hiervan aitijd een ontvangstbevestiging
2 Claim het aangemaakte werkitem in TVS gebruik hiervoor de uitleg„op de Kennisbank

onder B3b UM02 Registeren persoonlijk behandelaar

3 Ga vervolgens verder met stap 3 onder 1 Bellen en afstemmen zie bovenstaand

Vergeet niet om het werkitem met de specificatie welk dossierverzoek heeft de ouder

precles over welke toeslagen en toeslagjaren gaat dit te registreren

A Geen contact met de ouder

Al Terugbelverzoek
Wanneer na de ondernomen belpogingen minstens drie keer op verschillende dagdelen geen

contact is gekregen met de ouder of gemachtigde verstuur dan een terugbelverzoek
• Maak hiervoor in TVS de werkopdracht WO Dossier specificatie met als specificatie Geen

gehoor aan

• Kies voor de brief UHT 01 terugbelverzoek stel de brief op in TVS

• Vul de datum in de brief voor reactie van de ouder in op drie weken vooruit al betreft het

invulveld datum vandaag 2 weken Let op noteer het teiefoonnummer van je eigen

4
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werktelefoon in de brief

Vergeet niet een korte omschrijving in de werkopdracht te zetten weike brief verzonden en

waarom en zet de wachtstap op 28 dagen zie bijiage 3 Als die stap is dooriopen is de brief

opgesiagen in TVS onder Verzonden berichten

• Sia een kopie gebruik hiervoor de brief zoals die staat onder Verzonden berichten van de

brief en print en verzend de brief via Centraai Printen de afspraken binnen jouw team

A2 Nieuwe belpoging
Wanneer de wachtstap is veriopen naar aanleiding van het UHT 01 terugbeiverzoek
• Probeer nogmaais contact op te nemen met de ouder 3 beipogingen op verschiiiende

dagdeien
• Indien contact Vervoig met stap 3 bij 1 Bellen en afstemmen zie bovenstaand

• Indien geen contact Kies wederom voor de brief UHT 01 terugbeiverzoek en pas de brief

aan waarbij je refereert aan de eerder verzonden brief De brief UHT 02 rappel

terugbeiverzoek hiervoor bestemd is nog in ontwikkeling
o Vul de datum in de brief voor reactie van de ouder in op drie weken vooruit al

betreft het invuiveid datum vandaag i 2 weken Let op noteer het telefoonnummer

van je eigen werktelefoon in de brief

o Zet de wachtstap op 28 dagen zie bijiage 3

o Sia een kopie gebruik hiervoor de brief zoais die staat onder Verzonden berichten

van de brief en print en verzend de brief via Centraai Printen de afspraken binnen

jouw team

B Uitzoekactie

Het behandelkader voor proces B Uitzoekacties zal op een later moment worden toegevoegd aan

dit behandelkader op de Kennisbank

C Samenvatting

De ouder heeft aangegeven graag een samenvatting van zijn haar dossier te ontvangen In een

samenvatting staan de meest reievante zaken van het dossier over 1 of meerdere jaren
Ais persooniijk zaakbehandeiaar ben je niet verantwoordeiijk voor het opstellen van de

samenvatting voor de ouder dit gebeurt door de speciaal daarvoor opgestelde samenvatting
medewerker Wei behoud je het contact met de ouder over de samenvatting en bespreek je de

samenvatting na opievering

CO Contact met de samenvatting medewerker

Zodra gestart wordt met het opsteiien van de samenvatting neemt de samenvatting medewerker

SV medewerker contact met jou op

• De SV medewerker neemt contact op met jou ais PZB er en er vindt een overdracht piaats
van PZB er naar SV medewerker Bespreek hierbij onderstaande checkiist

o Specifieke vraag soort toeslagen en toeslagjaren en aanieiding vraag

o Voortgang andere verzoeken bijv herbeoordeiing
o Bijzonderheden binnen deze casus

o Afspraken over samenwerking tussen PZB er en SV medewerker

• Zet het werkitem WO Dossier specificatie met specificatie Samenvatting door voor

collegiaie toetsing in TVS zodat de SV medewerker dit werkitem kan oppakken
• Neem altijd contact op met de SV medewerker indien er iets verandert in de wens van de

ouder

• Breng de ouder op de hoogte van het feit dat gestart is met het opsteiien van de

samenvatting

5
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C1 C6 Deze stappen warden uitgevoerd door de SI medewerker

C7 Printen en verzenden Samenvatting
• De SV medewerker neemt contact op met jou zodra de samenvatting is

afgerond en deeit de locatie waar de samenvatting en eventueie bijiagen kan

worden gevonden
o De SV medewerker neemt met jou de samenvatting door zodat je bent

voorbereid om deze te bespreken met de ouder

• Kies voor bet opstellen van de opiegbrief de brief UHT OBS opiegbrief
samenvatting v2 0 in TVS

o Vui de samenvatting aan ais bijiage bij de brief ter archivering kopieer de

samenvatting in de bijiage van de brief in TVS Doe een check op de iay out dit

gaat voornameiijk over witregeis
Stem met de ouder af of hij zij de samenvatting per post en of digitaai wiit ontvangen

o Indien per post Print en verzend de brief via Centraai Printen de afspraken
binnen jouw team Vergeet hierbij niet eventueie bijiages

o Indien digitaai Maak gebruik van de instructie voor

BelastingdienstRieTransfer en verzend de documenten in pdf met

wachtwoord Vergeet hierbij niet eventueie bijiages Verdere uitieg over

hoe deze communicatie werkt kan je vinden in de Schrifteiijke
communicatie instructies te vinden op de Kennisbank onder A2b

• Ga verder met stap 11 13 zie onderaan behandeikader

D Geheel dossier 1 of meer jaren

DO Contact met de dossiermedewerker

Zodra gestart wordt met het opstellen van het dossier neemt het dossierteam contact met jou

op

Het dossierteam neemt contact op met jou ais PZB er en er vindt een overdracht plaats
van PZB er naar het dossierteam Bespreek hierbij onderstaande checklist

o Specifieke vraag soort toeslagen en toeslagjaren en aanleiding vraag

o Voortgang andere verzoeken bijv herbeoordeling
o Bijzonderheden binnen deze casus

o Afspraken over samenwerking tussen PZB er en dossierteam

Neem altijd contact op met de UHT DM_postbus indien er lets verandert met betrekking
tot de aanvraag van het dossier

Breng de ouder op de hoogte van het feit dat gestart is met het samenstellen van het

dossier

D1 D8 Deze stappen worden uitgevoerd door de dossiermedewerker

D9 Overdracht

• Zodra het dossier is afgerond wordt de PZB er gecontacteerd door de dossiermedewerker

en vindt een overdracht plaats Bespreek hierbij
o Doornemen geheel dossier globaal
o Bespreken van bijzonderheden in het dossier

DIO Klaarzetten en verzenden dossier

Neem contact op met de ouder om te vermelden dat het dossier af is en wanneer de ouder

het dossier kan ontvangen en of de wens is het dossier per post of digitaai te ontvangen

o Indien de ouder aangeeft het dossier per post te willen ontvangen vraag op welke

datum en in welk tijdsbiok van 2 uur dit uitkomt eerst mogelijke datum is

vandaag over een week Geef hierbij aan dat alleen de ouder zelf het dossier kan

aannemen op vertoon van een ID bewijs
o Maak tijdens het gesprek ook meteen een afspraak om het dossier te bespreken
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Stel de opiegbrief UHT OBD Opiegbrief Dossier op

Verzending per post wordt geregeld door de dossiermedewerker mail hiervoor naar de

dossiermedewerker

o De opiegbrief bij bet dossier

o Gewenste datum en tijdsbiok voor bezorging van het dossier

o Adres van de ouder

o Telefoonnummer van de ouder

De dossiermedewerker koppelt terug zodra de ouder het dossier heeft ontvangen
Indien de ouder het dossier digitaal wenst te ontvangen

o Maak gebruik van de instructie voor BelastingdienstFileTransfer en verzend de

documenten in pdf met wachtwoord Verdere uitleg over hoe deze

communicatie werkt kan je vinden in de Schriftelijke communicatie instructies

te vinden op de Kennisbank onder A2b Stem met de dossiermedewerker af waar

je de digitale versie van het dossier vindt welke map op de Q schijf
Ga verder met stap 11 13 zie onderaan behandelkader

E Wens buiten scope

Potentieel heb je in het gesprek met de ouder over de informatiebehoefte de specificatie Wens

buiten scope aangemaakt Volg dan onderstaande stappen

El Actie doorzetten naarjuiste traject
• Indien de wens buiten scope inhoudt dat de ouder alleen een herbeoordeling wenst

check dan of het werkitem WO verzoek herbeoordeling is aangemaakt
o Indien dit niet het geval is maar dan alsnog het werkitem WO verzoek

herbeoordeling aan

• Indien de ouder een andere wens buiten scope had kijk dan of je voor dit verzoek het

juiste werkitem bij het juiste onderdeel kan aanmaken in TVS

o Indien er onduidelijkheid is over waar de vraag thuishoort of welk werkitem het

gaat bespreek dit dan met je Podco

• Ga verder met stap 12 13 zie onderaan behandelkader
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11 Gesprek

Wanneer de uitzoekactie samenvatting of dossier is opgesteld heb je de ouder hierover bericht

• Bij afronding van de uitzoekactie samenvatting of dossier heb je contact opgenomen met

de ouder om te vragen of de ouder het stuk al wiit ontvangen of iiever aiie opgevraagde
stukken tegelijkertijd en of de ouder dit wens te ontvangen per post of digitaal

• Indien je in dit gesprek nog geen afspraak hebt gemaakt om het stuk toe te iichten aan

de ouder neem dan nogmaals contact op om een afspraak te maken

o Pian een gesprek in om de uitzoekactie s samenvatting en of dossier te

bespreken Neem contact op met UHT Ondersteuning Postbus indien je dit wilt

plannen op kantoor videobellen is nog niet mogelijk hiervoor ioopt een pilot
• Herhaal de gestelde vraag en neem de ouder mee in het doorlopen proces

• Volg stap Al bij geen contact met de ouder Let op verstuur een terugbelverzoek
• Stel na afloop van het gesprek een notitie in TVS op Geef deze notitie de titel Gesprek

Verzoek Uitzoekactie Samenvatting Dossier en noteer hierin

o Het gespreksverslag
o Het sentiment van het gesprek
o Gespreksduur
o Eventuele vervolgactie

• Wanneer de ouder een vervolgvraag heeft probeer deze direct te beantwoorden Als dit

niet mogelijk is registreer de vervolgvraag en volg hiervoor het proces vanaf Bl

• Indien er nog een werkitem staat voor het gehele dossier vraag dan uit in het gesprek of

er nog steeds de behoefte is ook het gehele dossier te ontvangen na ontvangst van de

uitzoekactie en of samenvatting en indien van toepassing de herbeoordeling

12 Vastlegging TVS en vervolgactie

Bij elk oudercontact dient een notitie te worden gemaakt in TVS dit is per processtap toegelicht
• Check of alle stappen in TVS zijn vastgelegd en noteer eventuele vervolgacties in TVS

13 Afgehandeld

Een item is pas afgehandeld als de behoefte van de ouder is vervuld Stem dit goed af met de

ouder en spreek af of het nodig is om hierover na enige tijd weer contact op te nemen

• Geef aan bij de ouder dat jij als persoonlijk zaakbehandelaar altijd bereikbaar bent

mochten er nog vragen zijn en stem af of het nodig is om na een aantal weken vanuit

jou als persoonlijk zaakbehandelaar weer contact op te nemen

o Zo ja maak in TVS bij het desbetreffende werkitem een wachtstap aan en zet

deze op het afgesproken aantal dagen Zie bijiage 3

o Neem na afloop van de wachtstap contact op met de ouder om te vragen of er

nog vragen zijn naar aanleiding van eerdere gesprekken en of de ontvangen

documentatie en of er eventueel nog behoefte is aan een persoonlijk gesprek
Rond bij geen verdere vragen het werkitem WO Dossier specificatie met als specificatie

Samenvatting of Uitzoekactie of Geheel Dossier af zie bijiage 4 Zorg ervoor dat je
de werkopdracht pas afrondt nadat je alle vervolgacties hebt beantwoord

o Vergeet niet een opmerking te plaatsen in het opmerkingenveld bij het afronden

van een werkitem Geef aan wat vraag van de ouder was en wat het resultaat is

o Indien voor een ouder alle werkitems WO Dossier specificatie zijn afgerond
rond dan ook werkitem 9010 Verzoek Persoonlijk Dossier af Ook hier met

inachtneming van een beschrijving van de vraag en het resultaat in het

opmerkingenveld
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Bijiage 1 Opzoeken telefoonnummer in TVS kantoorportaal

Controleer of er een gemachtigde in TVS genoteerd staat Onder notifies zie je een notitie staan

met welgemachtigde of geengemachtigde Bij welgemachtigde moeten deze gegevens

gebruikt worden Indien er geen notitie aanwezig is mag uitgegaan worden dat er geen

gemachtigde is

In TVS vind je het telefoonnummer in het kantoorportaal

Klantbeeld kantoor

tleselecteerde burger

B5N GeboculedaTum

r4Hm

Geslacht

Mrtf

PwtKide

WoorplialB

Woofti^l klMHifititliE

PrevaSsfend lelefwmnunlmw

r«Mco ¥iunini«r

1p]e

eawijzigd op 07 05 2020 relatie tat boiger echlgeftOW

I gcwifjifd op 07 05 2020

Afbeelding 2 Screenshot kantoorportaal voor opzoeken telefoonnummer

Indien prevalerend telefoonnummer aanwezig is moet deze als eerste gebruikt worden
• Staat er telefoonnummer Onbekend Dan kan in de notities worden of er een nummer

bekend is of in DAS ABS Mocht hier geen telefoonnummer bekend zijn stuur dan de

terugbelbrief Zie Telefonisch contact opnemen ouder of gemachtigde proces A

hierboven
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Bijiage 2 Registreren van vervolgactie in TVS

Maak voor het registreren van de vervolgactie een werkopdracht aan in TVS WO Dossier

Specificatie Ga hiervoor in TVS naar de menuoptie Werkopdracht maken zie hieronder

Let op Indien er meerdere verzoeken zijn dienen er meerdere werkopdrachten te worden

aangemaakt bijv samenvatting en uitzoekactie

Burgersslecteren

Klantbeeld kantoor

Werloroorraad

Werkvoorraad nisuw

Klantbeeld burger

Klantbeeld dienstverlening

Klantbeeld behandeling

Raadplegen meldingen

Raadplegen tijdlijnen

Raadplegen burgers opadres

Raadplegen hui houden

Raadplegen digftaal archief

Wiiziginginvoeren

Notities

Notitie maken

Werkopdracht maken

Wijzigen telefoonnummer s

Klanthistorie

Buiten behandeling stetlen

meldingen

Raadplegen uitsluitingen

Beheer uitsluitingen

Afbeelding 3 Screenshot TVS voor Werkopdracht maken

Werkopdracht maken

Onderwerp

Spedficatie

Datum en tijd

Omschrijving

V

14 5 2020 13 25

A

V

«ifibruikte tekensfiy 10DD

Toeslagjaar V

3Wanneer bereikbaar

TeJBfoonnurrvner

Opslaan

Vul hier de volgende gegevens in

Onderwerp WO Dossier specificatie

Maak een keuze op basis van vervolgactie vanuit het telefoongesprek

Geen gehoor

Uitzoekactie korte vraag waarna de ouder door persoonlijk behandelaar

wordt benaderd bijv ben ik bestempeld als fraudeur

Samenvatting samenvatting van dossier focus op enkele jaren of bepaalde
toeslag

Geheel dossier gehele dossier

Wens buiten scope verzoek valt buiten bovenstaande drie opties bijv ouder

wil enkel herbeoordelinq

Specificatie

Geef hier korte omschrijving van de vervolgactie die gekozen is toeslagsoort en

en toeslagjaren
Omschrijving

Toesiagjaar Kies hier aitijd voor 2006

Wanneer

bereikbaar

Indien bekend hier invullen Let op dit kunnen alleen dagdelen zijn Je kan hier

niet een eventuele terugbelafspraak registreren

Telefoonnummer Telefoonnummer van de ouder
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Bjrger5eled eren

Ktentbeeid kantoor

Werkvoorraad

Werkvoorraad nieuw

Kfantbeefd burger

Kfantb€eld dienstverlening

Klantbeeld heharrffding

Raadplegen meldingai

jRaadplegen tijdlijnen

Raadplegert burgers op adres

Raadplegen huishouden

Raadplegen digitaal archief

Wi]7iging invoeren

Notftie maken

Werkopdracht maker

Wijziger telefoOTinummerts}

K anthistorie

Werkopdracht maken

I WO Dossier specifica^ 3Onderweip

SpedficaLie

Datum entijd

Omwhrijving

Geen gehoor
Uitzoekactie

Samerwatting
Gsheal dossier

Wens b^jiten scope

A

V

^bnjiktetekens 0 10 HI

[2006Toealagjaar

Wanneerbereibtiaar

TeleFoomummer

Opslaan

Afbeelding 4 Screenshot TVS voor aangegeven specificatle vervolgactie

Kies hierna voor Opslaan

11

1070374 00014


	00001Openbaar
	00002Deels Openbaar
	00003Openbaar
	00004Deels Openbaar
	00005Openbaar
	00006Openbaar
	00007Openbaar
	00008Openbaar
	00009Openbaar
	00010Deels Openbaar



