
betalingscapaciteit
^^

Ook deze betalingsregeling heeft een duur van 24 maanden Het maandbedrag

bij deze regeling is echter lager dan bij de standaard betalingsregeling en ook

lager dan op basis van de beslagvrije voet opgeeist mag worden Als er na 24

maanden nog een restschuld resulteert wordt deze restschuld niet meer actief

ingevorderd Wei kan er nog gedurende 3 jaren verrekend worden met

nabetalingen toeslagen en eenmalige teruggaven inkomstenbelasting Na deze 3

jaren wordt er met een openstaande restschuld ook niet meer verrekend De

Awir voorziet niet in kwijtschelding
^ ^

Als bij de beoordeling van een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling
blijkt dat het ontstaan van de terugvordering is te wijten aan opzet of grove

schuld van de aanvrager of diens partner wordt geen rekening gehouden met de

persoonlijke betalingscapaciteit en moet de schuld geheel terugbetaald worden^^

Daarvoor is een betalingsregeling van 24 maanden mogelijk^®

Indien belanghebbende een terugvordering niet tijdig betaalt of niet voldoet aan

een lopende betalingsregeling is verrekening met elk lopend voorschot of

nabetaling van toeslagen en uit te betalen bedragen inkomstenbelasting

mogelij k^^

Als een belanghebbende door de verrekening van een voorschot zorg of

huurtoeslag of kindgebonden budget onder het bestaansminimum komt kan er

een beroep worden gedaan op de beslagvrije voet De beslagvrije voet is niet

van toepassing op de kinderopvangtoeslag

Indien een voorschot kinderopvangtoeslag wordt verrekend en belanghebbende
kan door die verrekening de kinderopvang niet meer betalen dan is er een

mogelijkheid gecreeerd om op basis van onderdeel 79 8a van de Leidraad

invordering te verzoeken om het terugdraaien van de verrekening Dit onderdeel

ziet alleen op gevallen waarbij opzet of grove schuld is vastgesteld In de andere

gevallen kan immers een beroep gedaan worden de betalingsregeling op basis

van de betalingscapaciteit Momenteel wordt gewerkt aan aanpassing van deze

maatregel om er voor te zorgen dat elke belanghebbende er een beroep op kan

doen

^^Artikel 7 vlerde lid UItvoeringsregelIng Awir

^■’Onderdeel 79 8 Leidraad invordering en vaste jurisprudentie bijv ECLI NL RVS 2011 BP9548

Artikel 7 lid 6 UR Awir

Onderdeel 79 8a Leidraad Invordering
Artikel 30 Awir

Onderdeel 79 5a Leidraad invordering
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B 4

In hoeverre Is CAF fraude indicatie een juiste factor voor afbakening of Is nog denkbaar dat ook in reguliere
toezichtprocessen vergelljkbare problemstlek is ontstasn In de ADR opdracht is de vergelijkbaarheid
uitgedrukt In a partlele waameming t o v stopzetting van de lopende toeslagen bij de gehele populatle b

adequate vastlegging van de onderbouwing van de beschikking t a v de stopzetting c} ovenschrijding van de

wettelijke ternnijnen bij bezwaar en beroep d zorgvuldigheid invorderingsproces
Antwoord

CAF Fraude op zichzelf is geen factor voor afbakening maar kent wel kenmerken waarop afbakening mogelijk
kan zijn bij een bepaalde stapeling van omstandigheden Het betreft de kenmerken welke genoemd zijn in de

opdracht richting de ADR Deze zouden nog verdiept of verbreed kunnen worden door de ADR De

Belastingdienst Toeslagen onderkent tevens als mogelijk relevante kenmerken In de CAFll zaak

De gebrekkige documentatle tijdens de onderzoeksfase

Het stoppen voorafgaand aan inhoudelijke beoordeling
Het opvragen van alle bewIjsEtukken over meerdere jaren
De onduidelijke communicatie omtrent aan te leveren bewijslast
De onvolledigheid In de aanlevering van op de zaak betrekking hebbende stukken In de beroepsfase
Het steeds moeten aanleveren van alle bewijsstukken bij het opnieuw aanvragen van toeslagen

als kenmerken waarop afbakening mogelijk zou kunnen zijn

De problematiek die CAF 11 heeft gekenmerkt tekent zich door een opeenstapeling van meerdere

bovengenoemde factoren Echter er Is op voorhand geen vaste combinatie van deze factoren bekend die alle

bij CAFll betrokken vraagoudens raken We weten dat bulten CAF Fraude geen gebrulk gemaakt Is van de

buitendienst van het MKB voor waamemingen ter plaatse Ook is het overige toezicht van de

Belastingdienst Toeslagen gericht op het Individu de aanvrager CAF Fraude zich kan ondenschelden door de

achterliggende koppeling naar een mogelijke facilitator De data analisten van Toeslagen onderzoeken

momenteel wanneer de handelwljze omtrent zacht stoppen Is beeindigd en of de zachte stop ook breder Is

toegepast dan bij de behandeling voor CAF zaken De zachte stop betreft het veelbesproken gebruik van het

stopzetten van de lopende toeslag gedurende de beoordeling van het recht op toeslag van een burger Bij de

zachte stop worden in tegenstelling tot een harde stop de eerder uitgekeerde voorschotten nog niet

teruggevorderd Dit verschil ontstaat doordat bij een zachte stop de stopdatum in de toekomst ligt Het

verleden wordt dus voorlopig ongemoeid gelaten Bij een harde stop is de stopdatum de datum vanaf

wanneer niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan Dit kan ook in het verleden liggen

De ovenschrijding van termijnen kende een generieke oorzaak en kan op zich zelf niet gelden voor afbakening
maar versterkte de bij de burger ointstane problemen wel De Belastingdienst Toeslagen had van eind 2014 tot

eind 2015 substantiele achterstanden In de behandeling waardoor de termijnen voor vele burgers zijn
overschreden Gezlen de complexitelt de relatlef klelne hoeveelheid CAF bezwaarschriften en aanvullende

benodigde maatregelen om deze bezwaren te behandelen bijvoorbeeld uitleg over de achtergrond van de CAF

zaak is er voor gekozen om te focussen op snelle voorraadreductle De zorgvuldigheid of eventuele

onzorgvuldigheid in de invordering is voor CAF burgers niet anders geweest dan voor niet CAF burgers Er

waren geen aparte Instructies wat betreft de invordering Hierop kunnen CAF zaken dus niet worden

onderscheiden

B ll

Inzicht ten behoeve van afbakening Is afbakening mogelijk binnen CAF 11 alle toeslag gerelateerde CAF

zaken alle beoordelingen KOT alle toeslagen in de afgelopen jaren met een mogelijkheid tot afbakening t m

2016

C 8 2

Bij een eventuele tegemoetkoming coulanceregellng is van belang dat deze goed kan worden afgebakend ter

voorkoming van een mogelijke precedentwerking Zijn er karakteristieke kenmerken die spelen bij de CAF 11

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

precedentwerking worden voorkomen Of zijn ernaar uw inzicht gevallen die zodanig lijken op de CAF 11 zaken

dat afbakening tot die groep onwenselijk zou zijn Hoe zou een verstandige afbakening er in dat geval volgens
u uitzien

Antwoord

ZIe ook de beantwoording bij B 4 Als afbakening zou naarons inzicht kunnen gelden situatles waarbij er sprake
is geweest van een opeenstapeling was van In leder geval onderstaande tevens bij B 4 benoemde drie

factoren

Een partlele waameming in een toezichtonderzoek op basis waarvan consequentles voor lopende
toeslagen bij een onevenredig grote populatle toeslaggerechtigden zijn gevolgd en

Het stoppen van toeslagen voorafgaand aan beoordeling bewijslast en

Overschrijding van de wettelijke termijnen bij bezwaar en beroep

C 8 1

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

terugvordering zo niet in hoeveel KOT zaken is in dezelfde perlode besllst tot stopzetting en terugvordering In

hoeveel niet KOT zaken is in dezelfde periode beslist tot stopzetting en terugvordering zijn daarbij
vergelljkbare criteria gehanteerd
Antwoord
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CAF onderscheidt zich in principe niet van andere KOT zaken waann besloten is tot stopzetting na beoordeling
behalve door de wijze waarop Ihet ter controle Is aangeboden aan de behandelende teams de focus op de

facilitator en het bijgaande onderzoek naar deze facilitator de eventuele partiele waameming waama de gehele
populatle is aangeboden ter controle Stopzettingen waarbij tevens terug gevorderd wordt beperken zich niet

tot CAF Vanuit de Invordering Is dezelfde lijn gehanteerd voor CAF en niet CAF burgers Vanult toezicht zijn
deze besluiten tot stand gekomen op basis van dezelfde kaders en regels Vanuit de tot dusver verzamelde

informatie blijkt wel dat de verzoeken om informatie aan de burger vanuit CAF gemiddeld zwaarder zijn

geweest dan bij overige toezichtacties Door die zwaardere ultvraag is er een grotere kans dat er een

onvolkomenheid wordt gevonden die leidt tot een stopzetting met terugvordering

B 5

Zijn de uitkomsten van andere steekproefsgewijze vormen van toezicht vergelljkbaar met de uitkomsten van

het CAF toezicht

Antwoord

Erzijn geen aselecte toezichtacties waarmee CAF kan worden vergeleken Daarom hebben de data analisten

van de Belastingdlenst Toeslagen een analyse uitgevoerd op twee andere vormen van KOT toezicht Hot Hor

en Hoog risico KOT Hot Hor betreft een controle op de kinderopvang toeslag in de voonschot fase Hot Hor

wordt aan behandelteams ter controle aangeboden omdat het toeslagbedrag hoog Is [en staat voor hoge

teruggaaf [ toeslag] hoog risico dit is een term die is overgenomen vanuit de behandeling van

belastingzaken Uiteraard is hier geen sprake van een teruggave maar van een voonschot Hoog risico KOT

vloeit voort ult het risicoclassificatiemodel zie C 5 5 voor toellchting en betreft dus risicogericht toezicht In de

voonschotfase Hoog risico KOT wordt aangeboden aan dezelfde behandelteams welke tevens CAF behandelen

Voor beide controles geldt dat deze plaats vindt voordat de aanvraag of wljzigiing verwerkt wordt In een

beschikking en dus ook voordat deze tot ultbetallng leidt

Uit deze analyse blijkt dat de ultkomst voor CAF met betrekking tot toeslagjaar 2014 in relatieve zin ten

opzichte van hot hor en hoog risico KOT beduidend minder vaak een stopzetting of herziening omiaag is

B 6

Op welke manler is het stopzetten van voonschotten op toeslagen naar de burger overgebracht [inhoud vorm

beschikking en Is er daarbij verschil tussen CAF gerelateerde stopzettingen en andere stopzettingen De

brieven die hiervoor zijn gebruikt worden door Toeslagen als voorbeeld ingebracht bij de commissie

Antwoord

Het stopzetten van voorschotten is actief aan de burger gecommuniceerd in dezelfde brief waarin de burger is

gevraagd naar de balle te komen met bewijsstukken of bewijsstukken op te sturen Naast deze communicatle

kon de burger In mijn toeslagen zien dat de toekenning naar €0 was aangepast vanaf de eenstvolgende nog
niet ultbetaalde maand De burger ontving tevens een beschikking ult het systeem met daarop het nieuwe

bedrag van het voonschot De burger had hlerom de mogelijkheld om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit

Zie verder ook onder 3 4

Onderstaand een passage uit de baliebrief

U hebt kinderopvangtoeslag over 2013 en 2014 ontvanger_ Wij hebben uw gegevens beoordeeld Hieruit

blijkt dat wij onvoldoerde gegevens hebben om vast te stellen of u recht hebt op kinderopvangtoeslag

Daarom hebben wij aanvullende gegevens van u nodig

Wat betekent dit voor u

U onlvangt geen kinderopvangtoeslag meer over 2014 voordat wij uw aanvraag hebben beoordeeld U

ontvangt hiervan bijinenkort een beschikking

U moet een afspraak maken

Wij willen uw aanvraag goed en snel controleren Maak daaronn voor4 augustus 2014 een afspraak om

met bewijsstukken langs te komen bij het belaslingkantoor Wij nemen de stukken dan samen met u

door Tijdens de afspraak nemen wij geen beslissing

Onderstaand de passage uit de vraaqbrief
U ontvangt kinderopvangtoeslag Wij hebben uw gegevens opnieuw beoordeeld Hieruit blijkt dat wij

aanvullende gegevens van ti nodig hebben

Wal betekent dit voor u

U ontvangt geen kinderopvangtoeslag meer over 2016 voordat wij uw aanvraag hebben beoordeeld LI krijgt

hiervan bimenkorteen beschikking

Wat moet u doenT

Vul het bijgesloten formulier in en stuur het samen met de gevraagde bewijsstukken naar ons terug Een

postzegel Is niet nodig Doe dit voor 18 janijan 2016

Onderstaand een voorbeeld van de beschikking
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Uw kinderopvangtoeslag voor 2014 wordt € 3 564

Het beschikkingsnummer Is

VViJ kebben uw Kinderopvangtoeslag berekend voor de perlode tot en met 31 augustus 2014

Wat is er veranderd in uw situatie

In deze beschikking zijn de wijzigingen irerwerkt die wij hebben ontvangen tot en met 26 juni 2014

Het gaat om de volgerde wijzigingen

Uwtoeslag is bedindlgd

De in CAFll gehanteerde brieven worden los meegeleverd met toelichting

B IO

Op wefke wljze Is gehandeld bij het terugvorderen van venstrekte voorschotten leidde de werkwijzetot
prablemen om een beroep te doen op een betalingsregeling of schuldhulpverlening Wat Is hetjurldlsch kader

hlervoor w o de vraag In hoeverre het BD hier zelf nadere regels voor gesteld en welke zIjn dat DIt heeft

impllcatles voor vraagstuk gevolgschade
Antwoord

Elke belanghebbende wordt de standaardbetalingsregeling het hele bedrag In 24 maandelijkse gelljke
termijnen terugbetalen met een termijnbedrag van minimaal €20 aangeboden Deze regeling wordt bIj elke

terugvordering aangeboden Art 7 lid 6 Uitvoerlngsregeling Awlr gaat er vanuit dat de

standaardbetalingsregeling niet beschikbaar Is indlen het ontstaan van de terugvordering Is te wljten aan opzeit
of grove schuld van de belanghebbende of diens partner Art 79 8a Leidraad Invordering 2008 begunstigend
beleid staat In zo n geval de standaardregeling onder voorwaarden toe In de praktijk wordt de

standaardbetalingsregeling echter In alle gevallen aangeboden dus ook bij opzet of grove schuld

Als belanghebbenden schriftelljk kenbaar maken dat het maandbedrag van de standaard betalingsregeling te

hoog Is hebben zij de mogelljkheld om een persoonlijke betalingsregeling aan te vragen Artikel 7

Uitvoerlngsregeling Awir Leidraad invordering art 79 8 en 79 9 Belanghebbenden moeten de benodigde
informatie verstrekken zodat Belastingdienst Toeslagen kan beoordelen of er sprake is van onvoldoende

betallngscapaciteit om een maandelijkse aflossing overeenkomstig de standaardbetalingsregeling te voldoen

Een persoonlijke betalingsregeling wordt toegekend op basis van de betallngscapaciteit van de belanghebbende
en diens partner De wljze van berekening van de betallngscapaciteit is In de regelgeving voorgeschreven Op
basis van deze berekening wordt het bedrag vastgesteld dat de belanghebbende maandelijks moet betalen Ook

hier geldt dat er gedurende 24 maanden betaald moet worden

Als belanghebbende een persoonlijke betalingsregeling Is toegekend gebaseerd op een betallngscapaciteit dan

leldt dit ertoe dat de vordering na de 24 maanden nog niet volledig Is voldaan Voor dit restantbedrag worden

na afloop van de betalingsregeling geen verdere Invorderingsmaatregelen genomen Incidentele eenmallge
uitbetalingen kunnen gedurende nog drie jaar wel verrekend worden met het openstaande bedrag Is er in het

geheel geen betallngscapaciteit dan wordt direct besloten om geen verdere invorderingsmaatregelen te nemen

Een persoonlijke regeling wordt niet toegestaan Indien er sprake is van opzet of grove schuld artikel 7 lid 6

Uitvoerlngsregeling Awir art 79 8a LI In deze situatie moet de totale schuld betaald worden

Belastingdienst Toeslagen biedt in deze gevallen wel altijd een betalingsregeling aan waarbij binnen 24

maanden de volledige openstaande vordering wordt voldaan art 79 8a LI ondanks dat dit volgens artikel 7

zesde lid Uitvoerlngsregeling Awir niet hoeft Bij opzet of grove schuld wordt dus geen rekening gehouden met

de betallngscapaciteit Ook zal niet besloten worden om geen verdere invorderingsmaatregelen te nemen

De beoordeling van opzet of grove schuld in het kader van de persoonlijke betalingsregeling vindt plaats op het

moment dat een verzoek om een dergelijke betalingsregeling wordt ontvangen
Sinds begin 2017 wordt deze beoordeling alleen uitgevoerd indien er sprake is van een schuld

kinderopvangtoeslag van €10 000 of meer per toeslagjaar Voor 2017 werd de beoordeling uitgevoerd bij een

schuld van €1 500 of meer

Tot 16 augustus 2017 werd de beoordeling uitgevoerd doorde medewerkens die de verzoeken om persoonlijke
betalingsregelingen behandelen Vanaf 16 augustus 2017 wordt de beoordeling uitgevoerd door medewerkens

die belast zijn met het vaststellen van het recht op toeslag De aanleiding voor een beoordeling Is nog steeds

een verzoek om een pensoonlijke betalingsregeling De beslissing om geen persoonlijke betalingsregeling toe te

kennen wordt nog steeds genomen door een medewerker belast met de terugvordering

Voor het bepalen van opzet of grove schuld in het kader van de pensoonlijke betalingsnegeling is aansluiting
gezocht bij het Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst toeslagen paragraaf 2 lid 1 en 2 Daarblj Is van

belang dat Belastingdienst Toeslagen bij een verzoek om een pensoonlijke betalingsregeling slechts

aannemelijk dientte maken dat en sprake is van opzet of grove schuld Er is immers geen sprake van het

opieggen van een sanctle punitlef maar van het onthouden van het recht op een fadlitelt

Het uitgangspunt bij de beoordeling is dat bij elke casus gekeken wordt naar het samenstel van de

omstandigheden
Op basis van jurlsprudentle Is het kader waarbinnen de beoordeling wordt uitgevoerd vastgesteld en wear

nodIg op basis van ultspraken van de Raad van State aangepast Wijzigingen in behandelwijze zijn In de loop
dertijd op verschillende wljzen bekend gemaaktbijde behandelaren per e mail werkoverleg ep etc Erzijn
geen harde criteria waarbij er per definitle wel of geen sprake Is van opzet of grove schuld”^ Bij 11 van de
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bij CAFll betrokken burgers Is opzet of grove schuld vastgesteld bij een het verzoek om een persoonlijke
betalingsregeling

Tot slot kan afgezlen worden van medewerking aan een minnelljke schuldsanering Indien schulden ontstaan zijn
door kwade trouw van belanghebbende Hierbij wordt aangesloten op onderdeel 73 5 1 LI Daarblj wordt ook

artikel 287a lid 5 van de falllissementswet als kader gehanteerd

C 2

Het mechanisme van controle

Wanneer wordt tot controle overgegaan binnen de KOT Buiten CAF en blnnen CAF

Antwoord

De belastingdienst toeslagen maakt rlslcogericht keuzes bij het selecteren van KOT aanvragen voor toezicht

Verschillende aspecten van een aanvraag worden vergeleken en afgewogen Risico verzwarende aspecten zijn

bijvoorbeeld Gemiddeld hoge KOT aanvraag Gemiddeld oud kind met name dagopvang boven 4 jaar of

buitenschoolse opvang boven 12 jaar Afwijkende contra informatie van bljvooMseeld de kinderopvang
orgainisatie of DUO Er wordt ook rekening gehouden met risico verlagende aspecten zoals een hoog Inkomen of

bevestiging via contra informatie

Bepaalde gegevens leiden tot een controle verzoek om aanvulling op de aanvraag omdat de hoogte van de

toekenning niet vastgesteld kan worden Bijvoorbeeld als iemand zijn inkomen niet ingevuld heeft

In CAF zaken was de aanleiding tot controle een onderzoek naar een kinderopvangorganisatle of verhuurder die

verdacht werd van het faciliteren van misbruik van toeslagen Ook als bewust faciliteren niet kon worden

vastgesteld of bewezen konden eventuele aangetroffen onregelmatigheden wel leiden tot controle van een deel

of alle betrokken toeslaggerechtigden die aangesloten waren bij kinderopvangorganisatle of verhuurder

Vindt er controle plaats als er geen aanleiding is

Antwoord

Op klelne schaal wordt toezicht aselect uitgevoerd

Hoe vaak leidt controle tot het vragen van nadere informatie en of tot stopzetting
Antwoord

Vrijwel altijd leidt controle tot het vragen van nadere informatie Dit kan telefonisch of per vraagbrief zijn en

kan gericht zijn aan de toeslaggerechtigde of derden bijvoorbeeld de kinderopvang organlsatie In zijn

algemeenheid kan gezegd worden dat ongeveer 2 3 van de gecontroleerde voorschotten tot een aanpassing
omiaag leidt

In CAF zaken werden veelal alle bewijsstukken over meerdere jaren opgevraagd terwiji in individuele zaken

vaker met een deeluitvraag wordt volstaan Hierbij Is de gedachte dat In die gevallen de opgevraagde selectie

van bewijsstukken een voldoende beeld van de betrouwbaarheid van de aanvraag geeft

Toen alle dossiers In CAFll waren overgeheveld naar reguHer toezicht Berustte dat op algemene regels
inzake de CAF aanpak of was dat specifiek voor deze zaak Gebeurde dat ook In andere CAF zaken

Antwoord

Het was onderdeel van het standaard proces dat dossiers vanuit een CAF onderzoek werden overgeheveld naar

regulier toezicht of het fraudeteam Dit Is bij CAF 11 ookgebeurd

Alle dossiers werden overgedragen naar regulier toezicht en vervolgens werd in alle gevallen gevraagd om
nadere informatie bewijsstukken en bovendien werd bijna In alle gevallen besloten tot stopzetting Is dit beeld

juist Waarop berustte dit algemene instructies of op specifieke aanpak CAFll Als het beeld niet juist is op

welke afwegingen berustte dit

Antwoord

Alle betrokken vraagouders zijn aangeboden voor regulier toezicht Ruim 95 van deze vraagoudens hebben

een verzoek om Informatie gekregen in de vorm van een vraag of ballebrief Tevens Is het overgrote deel

stopgezet in plaats van een opschorting of stopzetting na beoordeling
De zogenoemde zachte stop was niet opgenomen in de geldende behandelkaders van de behandelende

teams De zachte stop betreft het veelbesproken gebruik van het stopzetten van de lopende toeslag
gedurende de beoordeling van het recht op toeslag van een burger Bij de zachte stop worden in tegenstelling
van een harde stop de eerder uitgekeerde voorschotten nog niet teruggevorderd In het opdrachtformuller
vanuit Handhavingsregie opgesteld door medewerker tevens CAF lid kon zijn aangegeven dat in de specifieke
CAF zaak de zachte stop toegepast moest worden Daarnaast werd er vanaf 2015 tot halverwege 2016 binnen

het IST team door de CAF codrdinatoren van het IST team senior medewerkers per casus een plan van

aanpak gemaakt waarin een overweging was opgenomen over het wel of niet toepassen van de zachte stop
Hierover vond vooraf afstemming plaats met een medewerker van Handhavingsregie tevens CAF lid

ECLI NL RVS 2015 3389
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C 3 4

Hebben soortgelijke stopzettingen als in de CAF 11 zaak vaak plaatsgevonden Alleen in CAF zaken of ook in

regullere zaken

Antwoord

Soortgelijke stopzettingen is hier opgevat als de zogenoemde zachte stop In de CAF zaken is regelmatig
stopgezet voordat Toeslagen het onderzoek near de juistheld van de toeslag had afgeiTjnd dus bijvoorbeeld
voordat de burger in de gelegenheid was gesteld om zijn recht op toeslag met de gevraagde stukken te

onderboLiwen

Vanaf medio 2016 zou de zachte stop niet meer zijn toegepast Een beslult tot het niet langer hanteren van

deze werkwijze is echter nog niet gevonden Evenmin Is op dit moment vast te stellen wat precles het

moment is geweest waarop deze handelwijze is beeindigd De data analisten van Toeslagen onderzoeken

momenteel wanneerde handelwijze Is beeindigd en of de zachte stop ookbreder is toegepast dan bij de

behandeling voor CAF zaken

C 3 6

Floe wordt omgegaan met de verrekeningsbevoegdheid van art 30 Awlr

Antwoord

De wijze van verrekenen woirdt nader uitgewerkt in art 79 5 en vender van de Leidraad Invordering LI

Uitgangspunt is dat zolang uitstel is verleend voor een Toeslagschuld met betrekking tot deze toeslagschuld in

beginsel geen verrekening plaatsvindt met termijnbedragen die worden ultbetaald op basis van

een voonschot op de toeslag en

op grond van een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting art 79 6 LI

Verrekening met termijnbedragen is echter wel toegestaan in de volgende situaties

• Gedurende de standaardbetalingsregeling Leidraad Invordering art 79 7

Een belanghebbende kan een toeslagschuld ineens of in termijnen betalen^ Is er na de vervaldatum geen

termijnbedrag of volledige betaling ontvangen dan kan de standaardbetalingsregeling op basis van

verrekening gestart worden Dit gebeurt alleen als er een lopend voorschot van dezelfde toeslagsoort als de

terugvordering Is Bij deze verrekening wordt het termijnbedrag en het aantal termijnen van de

standaardbetalingsregeling gehanteerd

Als er uitstel van betaling anders dan een betalingsregeling is verleend dan wordt er niet verrekend met

voonschotten toeslagen onderdeel 79 6 LI Na beeindiging van dit uitstel voIgt een gelijke behandeling als bij
het opieggen van de terugvordering De belanghebbende krijgt een aanbod voor de standaardbetalingsregeling
waarbij Indien van toepassing wordt gemeld dat er verrekend kan worden als er niet voor een gestelde datum
wordt betaald De oorspronkelijke einddatum van de 24 maandentermijn blijft daarbij ongewljzigd

Op verzoek van belanghebbende is het mogelijk gedurende een betalingsregeling te verrekenen met een

voonschot van een andere toeslagsoort Dan kan bijvoorbeeld een voorschot huurtoeslag verrekend worden met

een terugvordering zorgtoeslag Ook hierbij worden het termijnbedrag en het aantal termijnen van de

standaardbetalingsregeling gehanteerd

Tijdens een lopende betalingsregeling kan verrekend worden met eenmalige uitbetalingen nabetalingen van

toeslagen of teruggaven Inkomstenbelasting art 79 5 LI Dit geldt ook voor een maatwerkregeling op basis

van de betalingscapaciteit
Deze verrekenmogelijkheid wordt sinds kort bij een deel van de standaardbetalingsregelingen expliciet kenbaar

gemaakt Dit gebeurt bij het aanbod en de bevestiging van de regeling Bij die regelingen waar dit is gemeld
zal deze verrekening uitgevoerd worden Daar waar deze mogelijkheid niet expliciet kenbaar is gemaakt wordt

deze verrekening niet uitgevoerd

• Gedurende de dwanglnvorderlng
Indien er geen betalingsregeling tot stand komt kan na het verstrijken van de betaaltermijn van de schuld met

elk toeslagvoorschot verrekend worden artikel 30 Awir dit is een ruime verrekeningsmogelijkheid In de

praktijk wordt niet eerder dan nadat een aanmaning is verzonden gebrulk gemaakt van deze

verrekenmogelijkheid
Ook wordt op deze wijze verrekend als een betalingsregeling wordt beeindigd wegens het niet naleven van de

voorwaarden van die betalingsregeling In een dergelljk geval wordt de beeindiging van het uitstel schriftelijk
medegedeeld In de brief wordt expliciet aangekondigd dat verrekening mogelijk is als de gehele schuld niet

binnen 14 dagen was voorheen 10 dagen geheel wordt betaald

Bij deze mime verrekeningsmogelijkheid worden alle uit te betalen voonschotten verrekend totdat de schuld is

voldaan of totdat er geen voorschot meer beschikbaar is Verrekening van een toeslagvordering met een

maandelijks uit te betalen voorlopige temggave IFI is ook mogelijk maar wordt op dit moment niet toegepast

^
Bij elke temgvorderingsbeschikklng zlt het aanbod van een standaardbetalingsregeling waarbij vermeld wordt dat

verrekening mogelijk isalser geen betaling wordt gedaan De mogelijkheid van deze verrekening binnen de

standaardbetalingsregeling} wordt alleen genoemd als er een voorschot van dezelfde toeslagsoort is omdat de

standaardregeling niet kan starten op basis van verrekening met een andere toeslagsoort
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Binnen de dwanginvordering wordt ook verrekend met alle eenmalige ultbetallngen nabetaling toeslagen of

teruggave Inkomstenbelasting

• Verrekening en beslagvrije voet Leldraad Invordering onderdeel 79 5a

Ate het inkomen van een belanghebbende door de verrekening van een voonschot huurtoeslag zorgtoesleg of

kindgebonden budget onder het bestaansminimum beslagvrije voet komt kan de belanghebbende
onderbouwd verzoeken de verrekening ongedaan te maken voor zover de verrekening de beslagvrije voet is

aangetast Als naar aanleiding van het verzoek blijkt dat de beslagvrije voet inderdaad door de verrekening is

aangetast wordt deze verrekening gedeeltelijk gecorrigeerd

De kinderopvangtoeslag is niet genoemd in art 79 5a LI omdat deze niet onder de beslagvrije voet valt Indien

een voorschot kinderopvangtoeslag wordt verrekend en belanghebbende kan door die verrekening de

kinderopvang niet meer betalen dan bestaat de mogelijkheid omte verzoeken om het terugdraaien van de

verrekening onderdeel 79 8a van de Leidraad invordering Dit onderdeel ziet in de praktijk alleen op gevallen
waarbij opzet of grove schuld is vastgesteld In gevallen waarbij er geen sprake is van opzet of grove schuld

kan iemand namelijk alsnog in aanmerking komen voor de gunstigere regeling van de persoonlijke
betalingsregeling Ook in dat geval wordt niet verrekend

• Geen verdere invorderingsmaatregelen Leidraad Invordering onderdeel 79 9

Indien naar aanleiding van een verzoek om een persoonlijke betalingsregeling direct wordt besloten om geen
verdere invorderingsmaatregelen te nemen of indien na afloop van de persoonlijke betalingsregeling nog een

restschuld open staat wordt gedurende een periode van nog 3 jaar verrekend met eenmalige ultbetallngen van

toeslagen en inkomstenbelasting

Uitvoering van de verrekening met een voonschot

De uitvoering van een verrekening met een voorschot behoeft nog nadere uitleg
In het geval dat er verrekend wordt voert het inningssysteem deze verrekening in een keer uit met het gehele
nog resterende jaarrecht Dit gebeurtdus niet maandelijks
Een voorbeeld een betalingsregeling die in mei start wordt op dat moment verrekend met de termijnen die

van mei tot en met november nog uitbetaald moeten worden de uitbetaling in december betreft het voorschot

voor januari
Hetzelfde geldt voor verrekening binnen de dwanginvordering dit wordt ineens uitgevoerd met het gehele nog

aanwezige voorschot voor de rest van het jaar

Een verrekening kan door deze uitvoering betekenen dat een terugvordering ontstaat terwiji de

belanghebbende geen uitbetalingen heeft ontvangen wanneer achteraf blijkt dat ook de toekenning die is

gebruikt om te verrekenen onterecht was Als voorbeeld er is een jaarrecht van €1 200 en een

betalingsregeling met een termijnbedrag van €100 op basis van verrekening Het hele voonschot wordt in dat

geval aan het begin van het jaar verrekend er worden geen bedragen meer uitbetaald Halverwege het jaar
wordt het voonschot herzien naar een recht van €0 De belanghebbende moet in dat geval dus €1 200

terugbetalen zonder dat dit bedrag is uitbetaald
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C 3 12

Welke maatregelen en veranderingen in de werkwijze heeft de Belastingdienst ingevoerd ten

aanzien van lopende en nieuwe zaken binnen KOT om recht te doen aan de bevindingen en

aanbevelingen in het rapport van de Nationale Ombudsman Hoe heeft dit zich vertaald naar

lopende zaken binnen CAFll

Antwoord

De aanbeveiingen uit het rapport van de Nationaie ombudsman Geen powerplay maar fair piay
zijn opgevoigd De getroffen maatregelen zijn beschreven in de brieP van de staatssecretaris aan

de Nationale ombudsman van 7 november 2017 als voIgt beschreven

Dit heeft er toe geleid dat de processen en handelswijze van Toeslagen sindsjuli 2016 als voIgt
zijn verbeterd

Toeslagen stopt een toeslag niet meer lopende een onderzoek naar de rechtmatigheid van

de aangevraagde toeslag Pas als uit het onderzoek blijkt dat er geen recht bestaat wordt

de toeslag gestopt Wei kan indien noodzakelijk geacht de uitbetaling van het voorschot

tijdelijk worden opgeschort
In de communicatle naar de aanvragers wordt duidelijker aangegeven waarom ergeen

recht op de toeslag bestaat Wanneer de reden ligt in het niet overleggen van alle

benodigde stukken wordt duidelijker aangegeven welke stukken ontbreken of niet voldoen

Er wordt meer gestuurd op een tijdige afhandeling van de bezwaarschhften door

Toeslagen
Wanneer een aanvrager vragen stelt over een beslissing of de status van een lopende
procedure wordt hij beter te woord gestaan Uiteraard zullen eraltijd individuele situaties

blijven bestaan waatin in verband met het lopende onderzoek bepaalde informatie nog niet

gegeven kan worden

a

b

c

d

In het antwoord op vraag C 3 14 zijn voorbeeiden gegeven met betrekking tot de verwerking van

deze maatregelen in de uitvoering

Gedurende de op de stopzetting voigende procedures is op individueie basis excuses gemaakt aan

de vraagouders binnen CAFll Burgers die bezwaar of beroep hebben aangetekend hebben

vervolgens per 29 mei 2018 een excuusbrief ontvangen Wat de verdere precieze consequenties
binnen CAFll zijn geweest zai biijken uit de dossiervorming per betrokken vraagouder waar op dit

moment aan gewerkt wordt

c 3 13

Weike maatregelen en veranderingen in werkwijze heeft de Belastingdienst ingevoerd ten aanzien

van lopende en nieuwe zaken binnen KOT naar aanieiding van de uitspraak van RvS op 8 maart

2017 en naar aanieiding van 24 april 2019 Hoe heeft dit zich vertaaid naar lopende zaken binnen

CAFll

Antwoord

Uitspraken van de RvS worden na duiding verwerkt in relevante werkinstructies behandeikaders

en brieven en waar nodig in het handboek toesiagen en in de kennisbank Omtrent de uitspraak
van 24 aprii 2019 wordt nog gewerkt aan de duiding Ondertussen is ai wel naar de behandelende

teams gecommuniceerd dat men zaken waarbij er twijfel bestaat over het toepassen van de

uitspraak voor dient te leggen aan vaktechniek ter beoordeiing Hierdoor kan vooruit iopend op de

aigemene duiding de uitspraak van de RvS al wei casuistisch worden toegepast Tevens worden

aiie lopende beroepzaken herbeoordeeld zowel CAF als niet CAFj en worden alle CAF gerelateerde
bezwaren en beroepen collegiaal getoetst Toeslaggerechtigden of diens eventuele gemachtigden
krijgen de optie om de procedure uit te stellen in afwachting van het advies van de commissie

Donner

In de brief aan de Nationale Ombudsman is beschreven welk deel van de beroepszaken zijn herzien

n a v de uitspraak van de RvS van 8 maart 2017

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

de Raad van State In enkele gevallen heeft dit geleid tot het alsnog gedeeltelijk toekennen van

kinderop vangtoeslag
Van de lopende aan CAFll rakende beroepszaken is naar aanieiding van de uitspraak van de RvS

van 24 april 2019 een zaak herzien in het voordeel van de vraagouder]

C 3 14

^

https www tweedekamer nl kamerstukken brieven_regering detail id 2017Z15168 did 2017D31915
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In 2016 is de handelwijze van Belastingdienst gewijzigd Welke wijzigingen zijn in de werkwijze
doorgevoerd Hoe zijn deze terecht gekomen in de instructies Wat waren de instructies v66r 2016

en hoe zijn deze eventueel gewijzigd na 2016 na het rapport van de Nationale Ombudsman na de

uitspraak van 8 maart 2017 en na de uitspraak van 24 april 2019 Wat zijn de gevolgen geweest
van deze wijzigingen in de lopende zaken binnen CAFll

Antwoord

In de brief naar de Nationale ombudsman van 7 november 2017 staat

Met de aanpassing van het werkproces is uw aanbeveling opgevoigd Sinds juli 2016 dus

al voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan is Toeslagen gestopt met de methode

waarbij lopende het onderzoek de toeslag werd gestopt waardoor verdere uitbetaling werd

voorkomen zonder dat er een terugvordering ontstond Toeslagen voIgt inmiddels de

procedure zoals de wetgever deze voorogen had en voidaet daarmee aan het

behooriijkheidsvereiste van fair play Uw aanbeveling is reeds praktijk

Het uitvoeren van deze zachte stops voigde vanuit opdrachtformulieren vanuit handhavingsregie
of het op de CAF zaak betrekking hebbende plan van aanpak In het behandelkader van de 1ST

teams was deze zachte stop nooit opgenomen hierom is de wijziging het beeindigen van deze

handelswijze ook niet zichtbaar in dit kader Uit de lopende informatieverzameling voor de ADR

met betrekking tot de onderzoeksfase zal blijken of deze wijze van stoppen inderdaad niet meer is

gehanteerd in opdrachtformulieren of plannen van aanpak Ook onderzoeken de data analisten van

Toeslagen per wanneer deze handelswijze is beeindigd en of de zachte stop breder is toegepast
dan bij de behandeling voor CAF zaken

Met betrekking tot de uitspraak van de RvS van 8 maart 2017 is de volgende passage in het

handboek toeslagen opgenomen

Hel stoppen van een voorechot lopende het jaar Is volgens de Afdeling niet de juiste weg Opsdiorten wel

Voortieeld y

Brr twijtelt over de Juistheid van de hoogte van de toeslag en stelt deze in augustus vast op het bedrag van de kosten lot en met augustus Oaarop worden de

betalingen van de kosten vanat September onvoldoende aangetoond BJT betoogt geen rectit voor het gehele Jaar want niet alle kosten zijn betaald De Afdeling

spreekt uit dat het beeindigen van een lopend voorschot niet des Awir is opscholing is daarvoor het geeigende middel Dan beoordeeit de Afdeling wel de

betaalde koslen tot September er kert op basis daarvan de kinderopvangtoeslag toe ECLtNL RVS 2017 5fi9 Zie ook ECU NL RVS 2017 806 en

ECLI NL RVS 2017 817

Richting de burger wordt duidelijker aangegeven waarom ergeen recht op toeslag bestaat

Wanneer de reden ligt in het niet overleggen van alle benodigde stukken wordt duidelijker
aangegeven welke stukken ontbreken of niet voldoen Concreet betekent dit dat alle brieven waarin

een beslissing richting de burger is opgenomen doorgenomen en waar nodig aangepast zijn en dat

er vele tekstblokken zijn ontwikkeld om de burger zo duidelijk mogelijk te informeren

Onderstaand een voorbeeld van een brief waarin de stopzetting vanwege het aanleveren van

onvoldoende bewijslast per 2014

U hebt kinderopvangtoeslag over 2012 2013 en 2014 ontvangen Om uw gegevens te controleren hebben

wij u op12 juli 2014 een brief verstuurd met kenmerk DVTCAF11 en op 1 oktober 2014 een brief gestuurd

met kenmerk CAF VI KOT Hierin hebben wij u gevraagd bewijsstukken op te sturen

Op basis van uw bewijsstukken hebben wij uwaanvraag opnieuw beoordeeld Wij zetten uw

kinderopvangtoeslag 2012 2013 en 2014 stop omdat de bewijsstukken onvolledig waren U krijgt

hiervan binnenkort een nieuwe voorschotbeschikking De toeslag die u te veel hebt gekregen moet u

terugbetalen Hiervan krijgt u apart bericht

En onderstaand een recent voorbeeld van een vergelijkbare situatie er s gerappelleerd en

toegelicht welke bewijslast ontbreekt
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U krijgt kinderopvangtoeslag cf u hebt deze toeslag onlangs aangevraagd Wij hebben u op 4 februari 2019

een brief gesluurd met kenmerk T C VI KOT U hebt hierop onvoldoende gereageerd Daarom hebben wtj u

op 11 maart 2019 een rappel gestuurd met kenmerk T C VI KOTR Hierop hebt u niel gereageerd

Toellchting

Zonder de juisle bewijsstukken hebben wij niei genoeg informatie om uw kinderopvangtoeslag over2D18 en

2019 vastte stellen Daarom stoppen wij uw toeslag In de rappelbrief van 11 maart 2019 hebben wij u

gevraagd om het opvangcontract met t Zonnehoekje de betaalbewljzen van 2018 en 2019 en de

loonstroken van uwtoeslagpartneroverde periode van 1 januari 2018 tot en met 13 maart 2018 op te

sturen Deze stukken hebben wij niet van u ontvangen

De achterstand bij de bezwaarbehandeling is ingehaald waardoor tijdige behandeling conform

AWB gewaarborgd wordt Onderstaande grafiek geeft het verloop van de totale bezwaarvoorraad

van de Belastingdienst Toeslagen weer

Voorraad bezwaarschriften
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Wat de verdere precieze conseguenties binnen CAFll zijn geweest zal blijken uit de

dossiervorming per betrokken vraagouder waar op dit moment aan gewerkt wordt

Het proces omtrent het verbeteren van brieven tekstblokken werkinstructies en dergelijken is een

continu proces waarbij niet wordt vastgelegd wat de aanleidingen van wijzigingen zijn geweest Dit

maakt dat het niet mogelijk is om een volledig overzicht van concrete aanpassingen naar

aanleiding van de besluiten van de RvS van 8 maart 2017 en 24 april 2019 of de aanbevelingen
van de Rationale ombudsman te creeren
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I 10 2 6 |@belastingdienstnr[1 1Q 2 6 |@belastingdienst nl1

belastingdienst nl]

To

|@belastingdienst nl|]
10^6 | |10 M | 10 2 e I BEDRIJF][| l0 2 e

10 2 e I LMTVOERINGSBELEID

10 2 6 10 2 e

J@minfin nl]Cc

From

Sent

Importance

Subject Handboeken Toeslagen
MAIL RECEIVED Mon 8 12 2019 2 24 00 PM

10 2 6

Mon 8 12 2019 2 24 09 PM

Normal

Hof 10 2 e r 10 2 6

De commissie heeft gevraagd naar de handboeken Toeslagen Ze hebben vernomen dat er een handboek Toeslagen materieel] en

een handboek Toeslagen formeel is Deze zouden ze graag ontvangen voorde verschlllende jaren met name voor 2016 en na 2016

Herkennen jullie dat Zo ja zouden jullie ze kunnen verstrekken

Bedankt

Met vriendelijke groet

I 10 2 6
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I I0 2 e padviescommissieuitvoeringtoeslagen nl] | ^0■2 e

I io 2 e I 10 2 6 l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl]
10 2 6 I 10 2 e r BEDRIJF l

UITVOERINGSBELEID

To 10 2 6

]@minfin nl] 10 2 |@belastingdienst nip10 2 6 ^belastingdienst nl]10 2 6Cc

From

Sent Tue 8 13 2019 4 09 17 PM

Importance

Subject Antwoorden vragen vaktechniek

MAI L RECEIVED Tue 8 13 2019 4 09 00 PM

10 2 6

Normal

2019 08 13 Beantwoordlng vragen AUT CDVT docx

Hoi |10 2 6| en 10 2 6 |

Hierbij ontvangen jullie vireer vijftien nieuwre antiAfoorden op met name vaktechnische vragen Met excuses voor de vertraging

Met vriendelijke groet

I 10 2 6
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Beantwoording vragen AUT CD VT

Lijst met mondetinge afspraken vragen uit bijeenkomst 11 juU
B 7 Weike werkinstructies beeft Toeslagen gehanteerd op bet punt van wel niet

stopzetten van lopende toeslagen wanneer en hoe zijn die gewijzigd
Toeslagen hanteert voor het toepassen van de zachte stop geen beleid en er zijn geen standaard

werkinstructies Bij CAF zaken is op basis van een plan van aanpak en een opdrachtformulier in

een aantal CAF zaken gekozen voor de zachte stop In hoeveel CAF zaken voorde zachte stop is

gekozen wordt nog uitgezocht een update van dit antwoord zenden wij na Een onderbouwing
voor de keuze om de zachte stop al dan niet toe te passen is niet aan te treffen in de plannen van

aanpak noch de opdrachtfomnulieren In het reguliere toezichtsproces wordt geen gebruik gemaakt
van de zachte stop

Het systeem toeslagen
c 1 2 2 Weike elementen leveren bij bandbaving de meeste knelpunten op

Een aspect van de handhaving zijn kwesties waarin de toeslagenwetgeving hard uitwerkt

Zo zijn enige schrijnende gevallen onderscheiden Deze zien onder andere op
• het partnerbegrip De zogenoemde Omtzigt regeling is bedoeld om het partnerbegrip

te objectiveren Dit betekent dat als buiten huwelijk of geregistreerd partnenschap
twee volwassenen op een adres staan ingeschreven mettenminste een kind van

beiden sprake is van partnerschap Dit werkt in verschillende situaties hard uit zoals

bijvoorbeeld als het verzorgen van een terminale vader het opnemen van een

mishandelde voormalig klasgenoten etc

• kot wordt slechts toegekend als beide ouders werken In situaties waarin een ouder

bijvoorbeeld in het buitenland verblijft gedetineerd is of ziek is blind bestaat dan

geen recht op KOT

• proportionaliteit kot In het bijzonder betreft dit de kwestie dat wanneer een deel

van de kosten van kinderopvang niet zijn betaald in beginsel geen recht op KOT

bestaat

• verrekening van kot invordering Wordt KOT aangevraagd terwijl een toeslagschuld
bestaat dan wordt het nieuwe voorschot verrekend met de oude schuld Dit kan

betekenen datde toeslaggerechtigde de kinderopvang niet kan betalen en

dientengevolge niet kan werken Er bestaat een mogelijkheid deze verrekening buiten

toepassing te laten

• In bepaalde verlofsituaties onbetaald zorg of calamiteitenverlof en overig onbetaald

verlof m u v ouderschapsverlof bestaat geen recht op Kot

• huurtoeslagi er kan in voorkomende situaties een beroep op een uitzondering worden

gedaan De indieningstermijn voor dit verzoek is zes weken na definitieve toekenning
van de huurtoeslag Deze termijn wordt als knellend kortervaren

• huurtoeslag door tijdelijke gebeurtenissen tijdelijk opvangen van een kind kan het

recht op huurtoeslag permanent worden verloren Recent heeft de RvS hier een voor

belanghebbenden gunstig standpunt ingenomen Momenteel wordt bezien of daarna

nog gevallen resteren ABRvS 24 juli 2019 ECLI NL RVS 2019 2528

• huurtoeslag kindgebonden budget Als medewoning wordt beeindigd bijvoorbeeld
doorde beeindiging van de relatie kan bij de latere definitieve berekening het

inkomen van de vertrekkende bewoner nog relevant zijn Dit betekent dat het mogelijk
is dat ex partners in zoverre nog met elkaar te maken hebben Het komt regelmatig
voor dat een ex partner hiertegen bezwaren heeft en zelfs voor die periode wil afzien

van het recht op kindgebonden budget
• kindgebonden budget Het recht op kindgebonden budget wordt automatisch

toegekend Het komt bijvoorbeeld voor dat een partner nareist en dan duidelijk wordt

dat er een partner is en het recht lager is

• kindgebonden budget ook in geval van co ouderschap ontvangt op dit moment een

ouder kindgebonden budget De NO heeft geadviseerd het mogelijk te maken dit recht

over beide co ouders te verdelen

ABDTopconsult heeft geconstateerd dat klantreizen ontstaan Door het niet op en

doorpakken van probleemcasus ontstaan frustraties bij burgers en is soms zelfs sprake van

verlies van rechten door het verlopen van termijnen

In de uitvoering is de toezichtsfilosofie van de Belastingdienst nog geen gemeengoed
Daardoor gebeurt dat zaken bij de burger worden uitgevraagd die al bekend zijn Tevens

kan ook de vraag warden gesteld of het uitvragen in voorkomende gevallen proportioneel

722362 00246



is Een en ander leidt tot veel bewijsdiscussies waarin de rechter een steeds kritischer

houding lijkt te hebben jegens de Belastingdienst Toeslagen
Een aspect hierbij is dat de Belastingdienst Toeslagen geen derdenonderzoeken a la art

53 AWR kan instellen Dit leidt er [te snel toe dat kwetsbare burgers worden opgezadeld
met informatieverzoeken

Het toezicht op de KOO s is belegd bij de gemeente maar die ziet vooral op de kwaliteit

van de opvang Daarnaast controleert de inspecteur op de fiscale verplichtingen B T heeft

zelf geen bevoegdheden richting de KOO s waarmee voorkomen zou kunnen worden dat

ouders de dupe worden van een slecht functionerende KOO

c 1 2 3 Welke afwijkingen kent KOT van andere toesiagen
Een in het oog springend element is dat bij de KOT sprake is van

Meerdere partijen [vraagouder gastouder gastouderbureau
Meerdere variabelen die in het toeslagjaar kunnen en ook daadwerkelijk veranderen

[inkomen kinderen uren kosten

Een in voorkomende gevallen forse omvang van de KOT

Andere doelstelling nl bevorderen van de arbeidsparticipatie i p v zuivere

inkomensondensteuning

Het mechanisme van stopzetten en terugvorderen
C 3 2 Het afgemene wettelijke beoordetingskader dat relevant is bij het opschorten ^

stopzetten en terugvorderen van voorschotten KOT en bij het ten nadeie van de

beianghebbende herzien van eerdere vaststellingen op grond van art 21 Awir Wanneer

is wordt gekozen voor het wijzigen van de voorschotbeschikking art 16 vijfde lid

wordt dan steeds ook een terugvorderingsbesluit genomen Indien niet wanneer wordt

volstaan met correctie via een vaststellingsbesluit
Uitgangspunt is dat een voorschot altijd wordt herzien als blijkt dat deze geen goede weergave is

van het verwachte recht dat bij de definitieve vaststelling zal volgen Het voorschot moet immers

zo dicht mogelijk bij het te verwachten recht liggen Zou een voorschot niet worden herzien dan

zou bij de definitieve vaststelling alsnog het recht lager worden vastgesteld en zou via de

verrekening met het voorschot een terugvordering ontstaan

Een terugvorderingsbesluit wordt altijd gebruikt indien bij de wijziging in het voorschot een nieuw

vaststellingsbesluit reeds meer is uitgekeerd dan waar na de wijziging in dat betreffende jaar
recht op is voorbeeld eerste voorschot 10 000 reeds uitgekeerd 6 000 na wijziging recht op

5 000 ^ nu voIgt terugvorderingsbesluit Indien daarvan geen sprake is wordt gebruik enkel

gemaakt van een vaststellingsbesluit voorbeeld eerste voorschot 10 000 reeds uitgekeerd 4 000

na wijziging recht op 5 000^ nu voIgt vaststellingsbesluit

C 3 3 Wat zijn de verscbillen tussen stopzetten voorschot en opschorten voor de

aanspraak van de toeslaggerechtigde
Bij CAP 11 wordt met stopzetten bedoeld het herzien van het voorschot op basis van artikel 16

vijfde lid Awir zodanig dat er geen voorschot meer wordt uitbetaald maar zonder dat het meteen

leidt tot een terug te vorderen bedrag
Opschorten gebeurt op basis van artikel 23 Awir

Zie bijv ook ECLI NL RVS 2017 817

Het verschil is dat bij een stopzetting het recht voor de komende maanden op nihil wordt

vastgesteld terwiji bij een opschorting het vastgestelde recht ongewijzigd blijft De

toeslaggerechtigde merkt in beide gevallen dat de toeslag niet langer wordt uitbetaald Formeel

gezien vervalt het recht op toeslag bij een stopzetting en blijft het recht bestaan bij een schorsing

Wanneer de toeslaggerechtigde een beschikking ontvangt waarin het voorschot is stopgezet of

opgeschort kan in beide gevallen bezwaar worden aangetekend tegen de beschikking Ook kan in

beide gevallen om herziening worden aangevraagd Ook indien een toeslag is stopgezet hoeft geen

rekening te worden gehouden met terugwerkende kracht bij een nieuwe

kinderopvangtoeslagaanvraag kan met maximaal drie maanden terugwerkende kracht een toeslag
worden aangevraagd omdat Toesiagen het niet als een nieuwe aanvraag maar als een wijziging
van de eerder aangevraagde toeslag beschouwt Het verschil tussen stopzetten en herzien is

alsdan slechts marginaal

In de situatie waarbij is stopgezet en toeslaggerechtigde niet reageert blijft de stopdatum in het

systeem staan en zal Toesiagen geen actie ondernemen Diezelfde situatie maar dan geen

stopzetting maar een schorsing kan mogelijk een andere uitkomst hebben Niet uitbetaalde
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voorschotten worden immers gereserveerd bij een schorsing en indien geen reactie vanuit de

toeslaggerechtigde komt is de kans aanwezig datToeslagen alsnog naarde toeslag kijkt groter

C 3 7 Hoe wordt het wetteUjke beoordelingskader toegepast Hoe is dit kader toegepast
in CAFll en wordt dit kader op dezelfde wijze in andere CAP zaken toegepast
Het wettelijk beoordelingskader is in alle gevallen gelijk Bij CAF 11 is standaard breder en dieper
informatie opgevraagd in vergelijking met het uitoefenen van regulier toezicht Dit komt vanwege

het vermoeden dat sprake is van fraude waarbij de facillitator een centrale rol speelt Hierdoor

kreeg de hele groep aanvragers ouders in CAF 11 dezelfde behandeling als een individu waartegen

ernstige bezwaren van fraude \«aren geconstateerd Bij CAF 11 bleek gedurende het onderzoek dat

geen sprake vi^as van fraude Toch bleef de CAF aanpak gehanteerd waarbij informatie breed en

diep werd opgevraagd Omdat bij een dergelijke brede en diepe uitvraag de kans groter is dat

kleine onvolkomenheden worden geconstateerd in vergelijking met een normale uitvraag indien

geen vermoeden van fraude aanwezig is is deze groep onevenredig hard getroffen Als bij deze

groep op basis van regulier toezicht informatie was uitgevraagd was de kans kleiner geweest dat

onvolkomenheden worden geconstateerd Of en in hoeverre deze aanpak voor alle CAF zaken zo is

gehanteerd is op dit moment nog niet inzichtelijk

C 3 8 Is bet beoordelingskader in de afgelopen jaren veranderd^ onder meer naar

aanleiding van het debat over fraude^ of het debat over opvangouders

Erzijn in de loop der jaren enkele wijzigingen aangebracht in het wettelijk kader Zo is de

wettelijke systematiek aangepast met betrekking tot het direct betalen van de toeslag aan het

gastouderbureau of het kindercentrum en daarnaast is het niet langer toegestaan de gastoudens
contant te betalen

Daarnaast is het beoordelingskader zoals dat wordt gebruikt door de uitvoeringspraktijk strikter

meer rigide geworden Een belangrijk voorbeeld hiervan is de invoering van de behandeling zoals

bij CAF zaken Hierbij wordt strikt beoordeeld

Tot slot is in de uitvoering meegegaan met de jurisprudentie

C 3 10 Als er een dergelijke ruimte is waarom is die ruimte in bet verleden niet benut

De toeslagwetgeving bevat geen open normen waarvoor direct aanleiding bestaat om die normen

beleidsmatig in te vullen Tevens blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek van ABDTopconsult dat bij
de huurtoeslag geen ruimte is voor het gebruik van een discretionaire bevoegdheid Ook binnen de

KOT bestaat deze discretionaire bevoegdheid niet De ruimte die beperkt of niet aanwezig is is

niet gebruikt

C 3 11 Wordt die ruimte thans we benut En zoja hoe wordt daar concreet invulling
aan gegeven

De situatie inzake de beleidsruimte is op dit moment niet anders dan in het verleden

CAF 11 zaken

C 5 2 Kan worden aangegeven ofer binnen de CAF 11 populatie evidente gevallen zijn
waar geen recht op KOT bestaat Zo ja wat is dan de onderbouwing daarvan Om

hoeveel gevallen gaat bet

Erzijn geen gevallen waarin personen zijn vervolgd voor fraude

Wei is sprake van gevallen waarin evident geen sprake is van recht op kinderopvangtoeslag
bijvoorbeeld de situatie waarin belanghebbende niet aan het vereiste van werk voldeed Ook

komt de situatie voor dat belanghebbende geen of onvoldoende bewijs heeft geleverd dat recht is

op kinderopvangtoeslag geen antwoord op vragen van Belastingdienst Toeslagen Ook is in een

aantal gevallen sprake van de situatie dat belanghebbende niet alle kosten van kinderopvang heeft

voldaan waarbij die afwijking ook groter is dan de afwijking van de uitspraak van 24 april 2019

Het aantal zaken waarin evident geen recht is op kinderopvangtoeslagen is na de herbeoordeling
van de casuistiek door Toeslagen aan te geven Zodra deze herbeoordeling is afgerond sturen we

hiervan een update

C 5 3 Wat zou in individuele dossiers de uitkomst zijn geweest als bij de initiele

beoordeling minder rigide zou zijn opgetreden en de uitspraak van RvS van 24 april
2019 als ricbtsnoer zou zijn genomen In hoeveel zaken zou volgens deze redenering
anders beslist zijn
De vraag betreft de cumulatieve toepassing van rigide optreden en het tot richtsnoer nemen van

de uitspraak van de RvS van 24 april 2019 Er zijn enkele zaken bekend die bij toepassing van RvS
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24 april 2019 tot een andere uitkomst hadden geleid In de lopende procedures die nog niet

onherroepelijk vaststonden is deze lijn alsnog toegepast dit betrof voor zover bekend minder dan

een handvol gevallen
Een andere kwestie is de aigemene wijze van beoordeien Hierbij is de toezichtsfilosofie van de

Belastingdienst niet toegepast Illustratief is in de brief van de staatssecretaris van 2 juli 2019

verwoord dat de kinderopvangtoesiag vi^el is stopgezetop basis van kieine onvoikomenheden

terwiji op papier de rechtmatigheid aantoonbaar was {Kamerstukken II2018 19 31 066 nr 498

Ware deze laatstgenoemde rigide ongewenste en onjuiste handelsvifijze niet toegepast dan

was in een op dit moment onbekend aantal gevallen de uitkomst anders geweest Hiervoor moeten

de individuele casussen worden herbeoordeeld Wanneer deze herbeoordeling is afgrond voIgt het

antwoord op dit onderdeel van de vraag

C S 4 Wat zijn de redenen geweest om bij bezwaar boger beroepj verzoek berziening
klacbten OGS en stopzettingen af te wijzen dan wel toe te kennen gegrond ongegrond
te verklaren}
Toeslag is zoals gezegd bezig met een herbeoordeling Zodra deze is afgerond wordt een update
van dit antwoord verstuurd In zijn algemeenheid werden verzoeken ongegrond afgewezen indien

geen bewijsmateriaal werd aangeleverd onvoldoende bewijsmateriaal werd aangeleverd of ook als

niet alle kosten van de kinderopvang werden betaald

l^e Tsoepe ingr terugdraaienj berziening
C 6 2 Art 21a Awir bepaalt dat een tegemoetkoming met toepassing van dat artikel niet

meer kan worden berzien indien vijfjaren zijn verstreken na de iaatste dag van bet

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

aitijd wordt gebanteerd In gevallen waarin de vaststelling van het recht op KOT pas na

die vijfjaarstermijn wordt vastgesteld betgeen geen uitzondelijke situatie blijkt te

zijn r wordt die termijn niet tegengeworpen Wanneer wordt in de uitvoeringspraktijk
de wettelijke vijfjaarstermijn niet toegepast
De uitspraak van 27 juni 2018

rhttps uitspraken rechtspraak nl inziendocument id ECLI NL RVS 2018 214D8tshowbutton true

kevword ECLI 3aML 3aRVS 3a2018 3a2140 heeft geresulteerd in een aanpassing van

artikel 5a onderdeel a UR Awir per 1 januari 2019 Het gaat om de volgende wijziging

In de Uitvoeringsregeling Aigemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt in artikel 5a

onderdeel a heeft vervangen door heeft en de belanghebbende niet binnen eenjaar na de

dagtekening van de beschikking tot toekenning om herziening heeft verzocht

Toeslagen week voorafgaand aan deze jurisprudentie af van de vijfjaanstermijn in een beperkt
aantal gevallen Hetging hierbij om de situatie waarbij de definitieve toekenning in het Iaatste jaar
van die vijfjaarsperiode is vastgesteld en belanghebbende binnen 3 tot 6 maanden na die

toekenning heeft gevraagd om een herziening terwiji het verzoek normaal gesproken te laat zou

zijn

Vooruitlopend op de wijziging van art 5a aanhef onderdeel a Uitv Reg Awir heeft de

Belastingdienst Toeslagen in enige gevallen deze bepaling dus reeds begunstigend toegepast

waarbij de termijn van een jaar door de RvS is genoemd Hiervoor bestond op dat moment geen

wettelijke basis

C 5 7 Wat was de aanleiding voor de discussie over bet mogelijk achterbouden van

stukken door de Belastingdienst die op de beroepszaken betrekking hadden Welke

aanwijzingen zijn er geweest om te concluderen dat niet alle stukken die betrekking
hadden op de beroepszaken door de Belastingdienst iverrfen gedeeld Wat was het

oordeel van de recbters Deelden zij deze conclusie

Rondom een procedure voor de rechtbank Amsterdam is een discussie opgekomen over de vraag

of de Belastingdienst Toeslagen alle op de zaak betrekking hebbende stukken heeft overgelegd Het

verzoek van de gemachtigde het onderzoek te heropenen is door de rechtbank afgewezen zie Rb

Amsterdam 25 September 2018 nr AMS 18 3501 ECLI NL RBAMS 2018 6888 r o 37 t m 40

Het is onbekend welke aanwijzingen deze gemachtigde had om te concluderen dat niet alle

stukken waren overgelegd

Wel is inmiddels duidelijk dat een medewerker van de Belastingdienst Toeslagen documenten

betreffende tenminste Caf 11 aan een derde of derden heeft doen toekomen
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C 5 8 Wat was de reden motieven om stukken die betrekking hadden op beroepszaken
niet te deien Hoeveef en weike refevante stukken voor de beroepszaken zijn door de

EDP auditors en of door de Belastingdienst of andere betrokkenen opgehaald die ten

gunste waren voor de beroepszaken van betrokkenen in de CAFll zaak In hoeveel van

deze gevalien zijn deze stukken een belangrijk onderdeel of doorslaggevend geweest
in de uitspraak van de rechter over een bepaalde zaak

Betreffende enige telefoon notities weike een rol speelden in de in hetantwoord op vraag C 5 7

aangehaaide zaak die speeide voor de rechtbank Amsterdam heeft de Beiastingdienst Toesiagen
het standpunt ingenomen dat dit geen op de zaak betrekking hebbende stukken waren Op een

iater moment hebben FJZ en CD VT opnieuw deze notities beoordeeld Daarbij is geoordeeid dat

vrijwei aile telefoon notities op de zaak betrekkende hebbende stukken waren Met zekerheid kan

worden gezegd dat deze teiefoon notities geen stukken betroffen die een doorsiaggevend
karakter zouden kunnen hebben gehad

De EDP auditors hebben stukken gezien hoeveel stukken dit betreft is nog onderwerp van

onderzoek zodra we een aantal hebben sturen wij een update van deze vraag Na de toezegging
van de staatssecretaris stukken ruimhartig te verstrekken zijn in procedures nadere stukken

overgelegd In geen procedure is tot nu toe een stuk overgeiegd dat een belangrijk onderdeei van

of zelfs doorslaggevend in een uitspraak is geweest Op de vraag weik e stuk ken ten gunste
was waren voor beroepszaken moet het antwoord tot op heden geiijkluidend zijn
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II I0 2 e |@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl]
io 2 e II 10 2^ Ifeadviescommissieuitvoeringtoeslagen ril]

fejminfin nll | toze |@belastingdienst nirn°i 2 e l@belastingdienst nl]

I UITVOERINGSBELEID

To 10 2 0

Cc 10 2 6 10 2 0 10 2 6

BEDRIJFU
From L
Sent

Importance

Subject RE Aanvullende vragen van de Commissie AUT over excelspreadsheet CAP 11

MAIL RECEIVED Thur 8 15 2019 10 06 00 AM

10 2 0

10 2 6

Thur 8 15 2019 10 06 35 AM

Normal

555

Hoi |io 2 6| en 10 2 6 |

Hierbij ontvangen jullie de antwoorden op de onderstaande vragen

1 Het verschil tussen gemiddelde en maximale behandelsduur is gelegen in bet felt dat sommige burgers meerdere bezwaren hebben

ingediend op dezelfde combinatie regeling jaar De maximale behandelingsduur heeft betrekking op het bezvnaar dat het langst heeft

gelopen het gemiddelde heeft betrekking op het gemiddelde van het aantal ingediende beziwaren wanneer gemiddeld en maximaal

gelijk is dan betreft het slechts een bezvraar

2 De behandelingi van de vaststelling en bezwaartegen de vaststelling vindt in verschillende teams plaats Behalve bij fraude zaken

behandeling van beziwaren vindt in een apart cluster beziwaar plaats door behandelaars die alleen bezwaren behandelen

3 De kolom AL betreft herzieningsverzoek ingediend een herzieningsverzoek kan volgen op een bezwaar maar 00k om andere

redenen worden ingediend

Met deze antwoorden staan in onze beleving alleen nog vragen open die samenhangen met de gegevensset en het onderzoek van de

ADR Het eerste deel van de gegevensset ontvangen jullie nog deze week of begin volgende week Verder ontvangen jullie nog het

handboek Toeslagen en de notities aan de bewindspersonen Als jullie verder nog informatie missen horen we dat graag

Met vriendelijke groet

I 10 2 6

10 2 0Van

Verzonden maandag 12 augustus 2019 14 38

UITVOERINGSBELEID 10 2 0 BEDRIJFAan

CC [ 10 2 6 II 10 2 6

Onderwerp Aanvullende vragen van de Commissie AUT over excelspreadsheet CAP 11

10 2 0 10 2 6

Ha 10 2 6

De AUT heeft nog aanvullende vragen van de n a v een nadere bestudering van het excelspreadsheet CAP 11

Het gaat om de volgende vragen

1 In het excel CAP 11 oveizicht wordt gesproken over de maximale behandelingsduur en de gemiddelde behandelingsduur
van het bezwaarschrift Soms komt het aantal dagen overeen maar soms ook niet Wat wordt bedoeld met de gemiddelde

behandelingsduur en waarom is dat relevant in vergelijking tot de maximale behandelingsduur Graag een toelichting hierop

2 WeUce voorziening werkwijze is er getroffen zodat degene die het bezwaarschrift behandeld een andere ambtenaar is dan

degene die bij de stopzetting van de toeslagen primaire besluitvorming is betrokken

3 Het is lastig om de aantallen van de kolommen van het totaaloverzicht met elkaar te rijmen M n is dat het geval bij de

rubriek AG beslissing bezwaar als daar “gedeeltelijk gegrond” is vermeld terwijl in de rubriek AL herziening ‘Nee” is

vermeld Graag een toelichting hierop

MvG

10 2 0
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Inlichtingait
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Datum

16 augustus 2019

Notitienummer

2019 0000137788notitie Notitie n a v uitspraak Reciitbank Rotterdam over

kinderopvangtoesiag
Auteur

10 2 e

Van
Aanleiding
De rechtbank in Rotterdam heeft op 12 juli 2019 bijgevoegde uitspraak gedaan in

een CAF 16 zaak over kinderopvangtoesiag De vraag iigt voor of er hoger beroep
moet worden ingesteid tegen deze uitspraak

Hoofddirecteur Fiscale en

Jurtdische Zaken

Bijlagen
1 Uitspraak Rechtbank

Z Persbericht Rechtbank

3 Advies LandsaduocaatBespreekpunt

11 1

Kern

De rechtbank in Rotterdam heeft op 12 juli 2019 uitspraak gedaan in een CAF 16

zaak over kinderopvangtoesiag De nog te beantwoorden Kamervragen van de

leden Azarkan Leijten en Omtzigt die tijdens het zomerreces zijn gesteld hebben

deels betrekking op deze uitspraak In lijn met het bijgevoegde advies van de

Landsadvocaat hierover gaat de Belastingdienst Toeslagen in hoger beroep tegen

deze uitspraak De termijn voor het indlenen van het bezwaarschrift eindigt voor

de Belastingdienst Toeslagen feiteiijk vrijdag 23 augustus

Toelichting

Uitspraak rechtbank

De rechtbank in Rotterdam heeft op 12 juli 2019 uitspraak in een zaak over

kinderopvangtoesiag De rechtbank heeft naar aanleiding van deze uitspraak een

bijgevoegd persbericht uitgegeven waarin kort gezegd het volgende is

opgenomen De toeslag was ten onrechte stopgezet
^

10 2 e

10 2 e

Pagltia 1 van 2
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Oe Belastlngdfenst Toeslagen is voornemens in lijn met een advies van de

Landsadvocaat in hoger beroep te gaan Er spelen twee aspecten

1 Verstrekken dossier onderzoek naar het gastouderbureau

In de uitspraak oordeelt de rechtbank dat het volledige dossier moet worden

verstrekt

11 1

11 1

2 Voorschot schadevergoeding

11 1

Pagina 2 van 2
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Geprint met Digidoc 2 op 20 08 2019 14 05

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp
Nummer

Algsmeen taakverzoek

DGBD 137788 Notitie Rechlbank Rotterdam over ktnderopvangtoeslag

2019 0000017944

BDG advies om te paraferen BDG AB 20 08

nobtie ss opgesteld door[ 10 2 e DJZ is meegenomen ter info

Document Notibe n a v uitspraak Reditbank Rotterdam over klnderopvangtoeelag 2019 0000137738

Naatn Datum en Tljd

Blieck J MT 20 03 2019 12 01

19 08 2019 15 56

19 08 2019 12 07

16 08 2019 15 03

20 08 2019 14 03

DGBD MT FJZ Panaferen
_

COMM voor DGBD Paraferen

DGBD C F KOP Paraferen

DGBD FJZ Paraferen
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10 2 S |[] 10 2 e |@adviesconnnnissieuitTOerinc|toeslagen nl1

l@minfin nl1 1 | f^
10 2 e [10 2 eTo

^ I0 2 e | BEDRIJF [|
UITVOERINGSBELEID [| 10 2 e |@minfin nl1 |10 2 6||I0 2 4 |10 2 ^

UITVOERINGSBELEipifl 10 2 e |@minfin nl1
10 2 61 | io 2~^[| I0 2 e |@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl]

10 2 e 1 1 10 2 6 1 UITVOERINGSBELEID

Fri 8 16 2019 3 05 59 PM

10 2 e

Cc

From

Sent

Importance

Subject RE Vraag
MAIL RECEIVED Fri 8 16 2019 3 06 00 PM

Normal

Hoi 10 2 6

Je hebt gelijk daar ben ik inmiddels achtergekomen Het was alleen voor mij niet duidelijk geworden in de

overdracht We zijn ermee bezig en het komt op korte tennijn jullie kant op

Met viiendelijke groet
10 2 6

■Oorspronkeliik bericht

Van 10 2 e 10 2 e 1 10 2 6 | g adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl

Verzonden vrijdag 16 au^ustus 2019 15 01

10 2 6 iJ 10 2 6 \ UITVOERINGSBELEID] 10 2 e |@mmfm nl 10 2 e | |10 2 ^
Wmfin nl | 1Q 2 e ^0 2^ UITVOERINGSBELEID]

Aan

10 2 e P BEDRIJF] ^
^ 10 2 e l@mmFin nl F0 2 e|j0 2 4 ]lQ 2 e[ UITVOERINGSBELEID] 10 2 e |@minfm nl

10 |l0 2 6| jl0 2 6|@adviescommissieuitvoeringtoeslageii nl

Onderwerp FW Vraag

10 2 6

CC

Dag 10 2 6

Zie onderstaande mail over die notities van bwp Ik had de indnik dat jullie hier al mee bezig waren Check

dit even intern

gr Q^

Oorspronkeliik bericht

Van 10 2 e

Verzonden dinsdag 23 juli 2019 18 04

Aan |l0 2 6[l d | UITVOERINGSBELEID

CC j 10 2 6 [TKB BLD | 10 |10 2 6|
Onderwerp RE Vraag

Beste 10 2 6 [

Het gaat om alle stukken ondanks dat daar geen schriftelijke reactie op staat van min en stas Om het nog

iets concreter te maken

Notities gericht aan min en of stas met eventuele reactie opmerkingen van bwp]
Alle notities dus ook notities van andere DG s directies dan DGBD

Notities over CAFl 1 2014 heden en over CAF algemeen en CAF gerelateerd 2018 2019

Zouden jullie ook een inschatting kunnen geven van het aantal notities dat over CAF 11 algemeen] gaan
van 2013 2019

Tot slot is het uiteraard goed om zo concreet mogelijk te zijn met verzoeken Alleen is het voor ons als
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secretarissen moeilijk in te schatten weLke stukken belangrijk relevant zLjn en waai die te vinden zijn Als

een medewerker van mening is dat de adviescommissie een notitie g9ed kan gebruiken die buiten het

concrete verzoek valt dan mag die natuurlijk meegezonden worden 11 1

11 1

10 2 e
gr

Oorspronkeliik bericht

Van |l0 2 | 10 2 e | \ 10 2 e | UITVOERINGSBELEtD

Verzonden dinsd^ 23 juli 2019 17 41

Aan^ ^Q 2 6 11 10 2 e |
CC l0 2 | 10 2 e ^LKB BLD

Ondeiwerp Vraag

Hoi|l0 2 |
Kun jij dit beantwoorden metjo^in de cc

10 2 e @minfm nl]

Nog een aanvullende vraag ze geven aan notities met opmerkingen stas min Willen ze alleen die stukken

of alle stukken ondanks dat daar geen schriftelijke reactie op staat

Dank

I 10 2 e I

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocbt dat aan de afzender te melden en bet bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

boudt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this

message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The

State accepts no liability for dam^e of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

809673 00249



■

Ministerie van Finanden

rJ
Wedlen Directie Juridlsche zaken

TER BESPREKING F

Oe staatssecretaris
Inlichtingen

10 2 e

T
10 2 e

10 2 e F

1U 2 6 |@minfin ni

www minfin nl

Datum

19 augustus 2019

Notitienummer

2019 000012S4BOnotitie Afhandeling Wob verzoek RTL Nieuws en Trouw inzake

EDP auditors in de CAF ll zaak
Auteur

10 2 e

Van

directeur luridische zakenO
Aanleiding

Op 20 juni 2019 hebben RTL Nieuws en het Dagblad Trouw een Wob verzoek

ingediend inzake EDP auditors in de CAF ll zaak RTL en Trouw hebben

gevraagd naar een aantal documenten inzake de opdracht van 2 oktober 2018

aan de EDP auditors over de zoekactie op de Q schijven Zlj hebben dit

onderverdeeld in een viertal onderwerpen die hieronder nader worden toegeiicht

Wegens de publicitaire gevoigen brengen wij u nu reeds op de hoogte

voorafgaand aan verzending van het besiuit zie bijiage

Kern

Hierbij treft u het conceptbesluit aan en de documenten zoais die openbaar

gemaakt zutien worden Graag bespreken wij deze met u

Toelichting

Inhoud

Door RTL en Trouw zijn documenten gevraagd inzake een viertal

onderwerpen
1 De email van de contactpersoon namens de opdrachtgever van 2

oktober 2018 Inzake de formele vervolgopdracht
2 De mailwisseling onderliggend en voorafgaand aan de volgende

formulering Op 28 September is per e mail schriftelijk

overeenstemming bereikt over de precieze invulling van de

opdracht
3 Alle conceptversies van het verslag van de EDP auditors van 6

november 2019 onderliggend aan versie 1 3 en

4 Als laatste is gevraagd naar alle notities aan ambtelijke en of

politieke leiding over de vervolgopdracht van 2 oktober 2018

Er komen In totaal 23 documenten voor openbaarmaking in aanmerking

Ten aanzien van onderdeel 1 wordt enkel de e mail met de opdracht

openbaar gemaakt
Ten aanzien van onderdeel 2 worden 10 e mails openbaar gemaakt De e

mails geven een beeld van het uitzetten van de opdracht

O

11 1
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11 1

Concepten van het verslag van de EDP auditors zoals gevraagd onder

onderdeel 3 van het verzoek worden conform vaste jurisprudence
niet openbaar gemaakt op grond van intern beraad De definitieve verste

van het versiag is al openbaar gemaakt in de Kamerbrief van 13 juni

2019 Concepten worden wei vermeld op de inventarisiijst

10 2 g

11 1

Proces

Bij de zoektocht naar de documenten is ernaar gestreefd a e documenten

die onder de reikwijdte van dit verzoek vallen boven tafel te krijgenj n i

11 1

In verband met het reces is de officieie termljn overschreden Er is

gedurende het reces echter met vereende krachten gewerkt om de

termijnoverschrijding zo beperkt mogelijk te houden De officieie termijn

verilep 15 augustus

Pagina 2 van 2
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Geprint met Digidoo 2 op 22 08 2019 13 50

Parafenoverzicht

Werkmap

Ondenwerp

Nummer

DJZ 125480 N Indiening WOB verzoek namens RTL Nieuws en Trouw irtzake EDP auditors in de CAF11 zaak

2019 0000014177

BDG adviesom te paraferan 21 08lj0 2 ^

Graag mee in de tas van 20 a

Algemeen taakverzoek

Document DJZ 2019 125480 Notitie Wob verzoek RTL Nieuws en Trouw inzake EDP auditors in de CAP 11 zaak 2019 0000125480

1 I Dj^um en Tjjd ]llnbQX „^Naam

10 2 e UITVOERINGSBELEID

Blieck J fJos ds fMT

10 2iU23lRSCALiTEIT
Bogtstra MS Marijke DJZ

Gelder JH Han van pSG

DGBD UHB Paraferen _j

DGBD MT FJZ Paraferen

DGBD FJZ Paraferen

DJZ Paraferen

pSG Paraferen

HDFEZ Paraferen

DGBD Paraferen

20 08 2019 16 55

20 08 2019 14 54

20 08 2019 13 50 ^
20 08 2019 09 48

22 08 2019 13 43 ^
21 08 2019 15 20

21 08 2019 13 00

[HDFEZ BC

UiHenbroek JJM Jaaol MTI

10 2 e

Document Besiuit op WOb verzoek inzake EDP auditors in de CAF 11 zaak 2019 0000104828

i Datum en Tijd Inbox r W ‘i
■

Naam

21 08 2019 15 20

21 08 2019 13 00

20 08 2019 16 56

20 08 2019 14 54

20 08 2019 13 50

20 08 2019 09 48

22 08 2019 13 43

21 08 2019 16 32

HDFEZaC

Uljlenbroek JJM Jaap MT

10 2 0 ^UiTVOERtNGSBELEip
10 2 1223 ^FISCALITEIT

Bogtstra MS Marijke DJZ

Gelder JH Han van pSG
10 2 e IcOMM

HDFEZ Paraferen

0GB0 Paraferen

DGBD UHB Paraferen

DGBD MT FJZ Paraferen

DGBD FJZ Paraferen

DJZ Paraferen

pSG Paraferen

COMM voor DGBD Paraferen

10 2 e

Document SCAN_TER BESPREKING_openbaar te maken documenten 2019 0000138530

lnboXNaam Datum en Tijd

i Gelder JH Han van pSG

10 2 e I COMM
22 08 2019 13 43

21 08 2019 16 32

21 08 2019 15 21

21 08 2019 13 00

20 08 2019 16 56

20 08 2019 14 54

20 08 2019 13 50

20 08 2019 09 48

pSG Paraferen

COMM voor DGBD Paraferen

HDFEZ Paraferen

DGBD Paraferen

DGBD UHB Paraferen

DGBD MT FJZ Paraferen

DGBD FJZ Paraferen

DJZ Paraferen

c
ll

l HDFEZreC

j Uljlenbroek JJM Jaap MT

TQTZTe
4fe

] UnVOERlNGSBELEtD10 2 e

Blieck J Jos de MT

10 2 tEZ3 tFISCALITEIT
Bogtstra MS Marijke DJZl

i

722826 00250



T0 2 e I0 2J 10 2e | fUITVOERINGSBELEID H 1Q 2 e | 2 e []
io 2 e rfiO Md I BEDRIJF^H lo i e I@minfin nl1 l io 2 e [1^ 2^^

UITVOERINGSBELEID [| 10 2 e |@minfin nl1 | iO | 10 2 61[| I0 2 e |@adviescomnnissieuitvoeringtoeslagen nl]
From | io 2 e Iflo^
Sent

Importance

Subject Vraag over brieven

MAIL_RECEIVED Mon 8 19 2019 4 20 11 PM

D5 7 CAP VI KOT vraaabrlef 1K0T 2014 of20121 pdf

□5 8 CAP VI KOTRrappelbrieffKOT2014 of20121 pdf

To

Cc

Mon 8 19 2019 4 20 03 PM

Normal

Beste 10 2 e

Een korte vraag over de vraagbrieven die je onlangs verstuurde Zie bijgaand 2 brieven

In beide brieven wordt KOT 2014 stopgezet en wordt vervolgens gevraagd naar bewijsstukken iiit 2012 Waarom zijn de

bewijsstukken nit 2012 belangrijk voor KOT 2014

Wat is het verschil tussen de bijgevoegde brieven en de andere vraagbrieven BTSL70 en BTSL71

10 2 S
gr

110 2 e|pi0 2 e [

10 2 e 10 2 e 10 2 6 10 2 6

10 2 6

I 10 2 6 l@adviescommissieuitvQerinatQeslagen nl

725934 00251



I0 2 e 1^^ lO a e I UITVOERINGSBELEID [| I0 2 e |@minfin n|1
io 2 e [fio 2 ^ | 10 2 6 | BEDRIJF ^ lo i e ^minfln nll | p[|o^

UITVOERINGSBELEID r IO 2 g I@minfin nl1 |l0 2 e|
110 2 6 Id 10 2 6 l@adviesconnnnissieuitvoeringtoeslagen nl1
From

Sent

Importance

Subject RE Vraag over opdrachtformulier
MAIL RECEIVED Tue 8 20 2019 2 11 13 PM

To

Cc

10 2 6 10 2 6

Tue 8 20 2019 2 10 56 PM

Normal

10 2 6Dag

Fijn dat jullLe het oppakken Ik heb vandaag nog 2 vragen van de voorzitter ontvangen

Wanneer zijn de toeslagen in CAF 11 piaktisch stopgezet los van de beschikking Vanafwanneer

ontvingen de ouders geen toeslagen meer
Hoeveel medewerkers bij regulier toezicbt bebben zich bezLg gehouden met de afhandeling van CAF 11

vraagouders

Zouden jullie deze vragen ook kunnen beantwoorden Alvast dank

10 2 6gr

OorspronkelLjk bericbt

Van | 1o 2 e 10 2 e \ UITVOERINGSBELEID

Verzonden maandag 19 augustus2019 19 18

Aan 10 2 6 10 2 e

CC | 10 2 e |J10 2 6| | 10 2 6 | BEDRIJF 110 2 6 [ 1^0^ UITVOERINGSBELEID |l0 2 e| |l0 2 e

Onderwerp RE Vraag over opdrachtformulier

10 2 6 @minfm nl]

Hoi 10 2 6

We gaan ermee aan de slag en je hoort zo snel mogelijk van ons Vervelend dat die ene vraag er tussendoor

is geschoten Ik zal jullie morgen ons meest recente overzicht sturai zodat jullie het kunnen signaleren als

ernog ietsmist

Met vriendelijke groet
10 2 6

From I 10 2 6 II 10 2 6 |
10 2 6 |@adviescommissieuitvoermgtoeslagen nl

n nl»

Date Monday 19 Aug 2019 4 56 PM

To I 10 2 6 10 2 6 [ UITVOERINGSBELEID

10 2 6 ]@i^Fm nH 10 2 6 l@minfin nl

10 2 6 ]J10 2 ^ | 10 2 6 [ BEDRIJF

|@minFm nH
UITVOERINGSBELEID | 10 2 6 |@minfm nH
jl 0 2 61@ adviescommissieuitvoeringtoeslagen n 1

10 2 6 @adviescommissieuitvoeringtoesl^e

Cc

[ 1@minfm nl» | 10 2 6 [|0 2^
10 2 6 ]@mmfm nl»J 10 |10^

@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6

725929 00253



Subject Vraag over opdrachtformulier

Dag 10 2 e

Een aantal weken geleden had it 0 2 j^ok een vraag gesteld over bet bijgevoegde opdrachtformulier

Wauneer wordt een dergelijk formulier opgesteld Welk doel dient een dergelijk formulier

Waarom is dit formulier opgesteld ten behoeve van CAP 11

Zouden jullie hierop kunnen terugkomen En ook de volgende aanvullende vragen kuunen beautwoorden

Ik lees in het antwoord op een vraag Welke werkinstructies heeft Toeslagen gehanteerd op het punt
van wel niet stopzetten van lopende toeslagen wanneer en hoe zijn die gewijzigd van AUT dat de

zachte stop alleen wordt toegepast in CAP ai niet in het reguliere toezichtsproces Wanneer is het

bijgevoegde opdrachtformulier ingevuld onder CAP ofna overdracht naar regulier toezicht

Ik heb begrepen dat binnen het toeslagensysteem alleen de optics toekennen en stopzetten

toegepast kunnen worden Wat is de verklaring voor het ontbreken van de zachte stop in het reguliere
toezichtsproces

gr Qo^

Van h0 2 6|| 10 2 e

Verzonden maandag 19 augustus2Q19 16 20

Aan | 10 2 e 10 2 e D UIPVQERINGSBELETDY

CC 1Q 2 e nTo 2 ^ | loi e [ BEDRIJP |l0 2 e| 1C^ UITVOERINGSBELEID

Onderwerp Vraag over brieven

10 10 2 6

Bestel 10 2 6 [

Een korte vraag over de vra^brieven diejeonlangs verstuurde Ziebijgaand 2 brieven

In beide brieven wordt KOT 2014 stopgezet en wordt vervolgens gevraagd naar bewijsstukken uit

2012 Waarom zijn de bewijsstukken uit 2012 belangrijk voor KOT 2014

Wat is het verschil tussen de bijgevoegde brieven en de andere vraagbrieven BTSL70 en BTSL71

10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 10 2 6 I10 2 6 10 2 6

10 2 6 n
10 2 6 |@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl 10 2 6 @adviescommissieuitvoeringtoeslagen n

1

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit

bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te melden en het bericht te

verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband

houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you Ifyou are not the addressee or if this

725929 00253



message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The

State accepts no liability for dam^e of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages

725929 00253



10 2 6 Id 10 2 6 l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl1

n@nninfin nl] i0 2 e|
To 10 2 6

10 2 e I |10 2 ^ I 10 2 6 | BEDRIJF [1
110 2 6 |[] 10 2 6 |@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nil I IQ 2 6 |{|o 2 ^ UITVOERINGSBELEID]|| l0 2 e I@minfin nl1 h0 2 e[ | 10 2 e |
^ I0 2 e I UITVOERINGSBELEI D [l 10 2 6 |@minfin nl]

10 2 6 M 10 2 6 I UITVOERINGSBELEID

Tue 8 20 2019 5 00 28 PM

Cc 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Vraag over toelichting stopzetting
MAIL RECEIVED Tue 8 20 2019 5 00 29 PM

Normal

5333

Hoi I 10 2 6 I

Geen probleem we zijn ermee aan de slag We hopen jullie morgen te voorzien van de eerste antwoorden op de vragen van de

laatste dagen

Met vriendelijke groet

I 10 2 6

Van

Verzonden dinsdag 20 augustus 2019 15 56

Aan io 2 e | b ] iQ 2 e | UITVOERINGSBELEID

10 2 e L |l0 2 e| ] 10 2 6^ BEDRIIF

] 10 2 6 I UITVOERINGSBELEID

Onderwerp Vraag o\^er toelichting stopzetting

10 2 0 10 2 6

]^ UITVOERINGSBELEID |iQ 2 e10 2 6CC 10 10 2 0 ■ 10 2 6

Dag 10 2 0

Excuus dat ik je telkens mail met vragen De voorzitter van AUT heeft nog een vmag doorgegeven De vmag gaat over de

toelichtingen die worden geven bij de kolom stopzettingen in het excelbestand Geen CAF buiten CAE etc zou een reden zijn
om een toeslag niet stop te zetten Wat betekende deze toelichting voor de stopzetting Hoe werd het recht op toeslag getoetst
door BD Toeslagen van vraagouders die niet onder CAFll doelgroep vielen Heeft BD Toeslagen vraagouders niet getoetst
of de toeslag niet stopgezet omdat deze ouders buiten de CAFll doelgroep vielen

10 2 6
gr

I 10 2 6 ipTo^e

I 10 2 6 10 2 6 I10 2 6 10 2 6

10 2 6

I 10 2 6 | aadviescommissieuitvoerinatoeslaQen nl

809671 00254



10 2 6 Id 10 2 6 l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl1

n@nninfin nl] i0 2 e|
To 10 2 6

10 2 e I |10 2 ^ I 10 2 6 | BEDRIJF [1
110 2 6 111 10 2 6 l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl1 | 10 2 6 |jo 2 ^ UITVOERINGSBELEID]^ 10 2 6 |@minfin nl1 |10 2 6| | 10 2 6 |
^ I0 2 e I UITVOERINGSBELEI D [l 10 2 6 |@minfin nl]

10 2 6 I 10 2 6 I UITVOERINGSBELEID

Tue 8 20 2019 5 00 28 PM

Cc 10 2 6

From

Sent

Importance

Subject RE Vraag over toelichting stopzetting
MAIL RECEIVED Tue 8 20 2019 5 00 29 PM

Normal

5333

Hoi I 10 2 6 I

Geen probleem we zijn ermee aan de slag We hopen jullie morgen te voorzien van de eerste antwoorden op de vragen van de

laatste dagen

Met vriendelijke groet

I 10 2 6

Van

Verzonden dinsdag 20 augustus 2019 15 56

\ UITVOERINGSBELEID

\ 10^ BEDRIIF

] 10 2 6 I UITVOERINGSBELEID

Onderwerp Vraag o\^er toelichting stopzetting

10 2 0 10 2 6

10 2 6 10 2 6Aan

CC [ 10 2 e ]^ UITVOERINGSBELEID |iQ 2 e10 10 2 0 ■ 10 2 0 10 2 6

Dag 10 2 0

Excuus dat ik je telkens mail met vragen De voorzitter van AUT heeft nog een vmag doorgegeven De vmag gaat over de

toelichtingen die worden geven bij de kolom stopzettingen in het excelbestand Geen CAF buiten CAE etc zou een reden zijn
om een toeslag niet stop te zetten Wat betekende deze toelichting voor de stopzetting Hoe werd het recht op toeslag getoetst
door BD Toeslagen van vraagouders die niet onder CAFll doelgroep vielen Heeft BD Toeslagen vraagouders niet getoetst
of de toeslag niet stopgezet omdat deze ouders buiten de CAFll doelgroep vielen

10 2 6
gr

I 10 2 6 ipToTie

I 10 2 6 10 2 6 I10 2 6 10 2 6

10 2 6

I 10 2 6 | aadviescommissieuitvoerinatoeslaQen nl

809994 00255



■

4

Ministerie van Financier

m
Ol

Directie

Bestuursondersteuning
Advies

Inlichtingen

HEPEN

TERADVI5ER1NG VO ISJKLEFOONGESPREK DONNER 27 8

Aan

de staatssecretar

10 2 e

10 2 e

llO Z egiininfin nt

www mmfin nl

Dalum

23 augustus 2019

Notitienummer

2019 0000141518

notitie Teiefoongesprek Donner

Auteur

10 2 e

Aanleiding

Dinsctag 27 augustus heeft u om 17 00 uur een belafspraak met dhr Donner om

bij te praten over de werkzaamheden van de adviescommissie uitvoerlng

Toeslagen Dit gesprek vindt plaats v66r u op woensdag 29 augustus het

zwartboek van de belangenvereniging ouders in de kinderopvang Boink in

ontvangst neemt l

Van

Directeur BOA

10 2 e

10 2 6

Kern

In het gesprek adviseren wij u dhr Donner in ieder geval te vragen naar het

tijdpad en de eerste bevindingen Spreekpunten zijn hieronder opgenomen

Desgewenst kunt u in het gesprek de actualiteit m b t het hoger beroep CAF 16 Q1
toelichten

1Spreekpunten

11 1

10 2 g

111

Pagfna 1 van 2

835400 00256

MinFin
Tekstvak
De volgende 3 pagina's zijn verwijderd omdat deze geheel 11.1 zijn.
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Geprint met Digidoc 2 op 26 08 2019 16 00

Parafenoverzicht

Werkmap

BOA 14518 telefbongesprek cie Donner 27 augustusOnderwerp

Nummer

Algemeen taakveizoeK

2019 0000018409

Document telefbongesprek Donner 27 augustus 2019 0000141518

IDatum en Tijd Inb©Naam

Istein P Peter BOA 126 08 2019 15 02 BOA Paraferen

80A Advies op 26 08 2019 15 59Laatste wijziging 10 2 e

835400 00256



Ministerie van Financien

UjU^

TERSTOND

TER BESPREKING ‘Z
Oirectoraat Generaal

Belastingdienst

Inlichtingen
Aan

de staatssecretari

10 2 e

www minfin nl

Datum

26 augustus 2019

Notitienummer

2019 0000142084
notitie Weekoverleg CAF week 35

10 2 e

Van

directeur generaal

Belastingdienst

Bijlagen
1 Agenda weekoverleg CAF

2 Uitstelbrief

Aanleiding

Dinsdag 27 augustus heeft u het eerste Weekoverleg CAF Tijdens dit overleg zal

met u de actuele punten van de CAF gerelateerde onderwerpen warden

besproken

Voor dit overleg zijn collega s uitgenodigd van de Belastingdienst dBOA DGFZ

FEZ COMM BJZ

Kern

Vooraf aan het Weekoverleg CAF zal u steeds via een opiegnotitie op de hoogte

gesteld worden van de bespreek dan wel beslispunten Hiervoor is een agenda

opgesteld met vaste bespreekpunten Bij elk van de agendapunten liggen steeds

aparte notities ten grondslag

Op de agenda staan de volgende punten

Kamervragen uitstelbrief en planning beantwoording
Stand van zaken Commissie Donner

Wob verzoeken de gang van zaken

Bespreekpunt
In het kader van het versturen van Informatie over CAF gerelateerde zaken

richting de Kamer bespreken wlj graag met u op welk moment u de

antwoorden op Kamervragen wilt versturen

In de btjiage treft u de voorbereide uitstelbrief aan

Toelichting
In de bijlagen treft u de agenda en de stukken aan van dit overleg

Pagina 1 van 1
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Gepnnt met Digidoc 2 op 27 08 2019 13 34

Parafenoverzicht

Werkmap

DGBD 142084 Wekelijksoverleg CAP week 35

2019 0000018465

BDG advies aan pDG om te paraferen 27 8l0 2 ^

Onderwerp

Nummer

Algemeen taakverzoek

Document Notitie WSekoverteg CAP 2019 0000142084

FI Datum Bn Tiid Inbox^Naam

DGBD Paraferen

COMM voor DGBD Paraferen

DGBDVUHB Paraferen

DGBD C F KOP Paraferen

Dfepstraten P PranoesJ M7

10 2 e ^ COMM
10 2 e I fUlTVOERINGSBELEIDl

l BEDRIJP

27 03 2019 13 30 ■_

27 08 2019 13 13

27 08 2019 13 05

27 08 2019 11 16

n

10 2 e

Document Agenda Weekoverieg Caf week 35 2019 0000142085

I
Daturn ehTijdNaam Inbox

27 08 2019 13 30

27 08 2019 13 13

DGBD Paraferen

COMM voor DGBD Paraferen

DGBD UHB Paraferen

DGBD C8P KOP Paraferen

pisp^^ F Frances MT

10l e OMM

lUnVOERINGSBELEID

n BEDRIJF

27 08 2019 13 05

27 08 2019 11 16

10 2 e

10 2 e

Document Uitstelbrief CAF gerelateerde Kametvragen 2019 0000142066

Naam JiDatutnien Tijd Inbox

DGBD Paraferen

COMM voor DGBD Paraferen

DGBD UHB Parateen

DGBD C F KOP Paraferen

Diepstraten F Frances MT

1Q 2 e

27 06 2019 13 30

27 08 2019 13 13^
27 08 2019 13 05

27 08 2019 11 16

10 2 6 UITVOERINGSBELEID

^BEDRUFJ10 2 6

722984 00273



Ministerie van Finanden
m

at Generaal

dienst Corporate
immunicatie

TER BESLUITVORMING

Aan

11 1 lenStaatssecreta

10 2 e

10 2 e ®be astingdienst nl

us 2019

notitie Voorstel werkbezoeken aan de Belastingdienst 2019 0000142864

Auteur

10 2 e

o 10 2 e

Aanleiding
Vortg jaar heeft u ingestemd met een aantal werkbezoeken aan de

Belastingdienst Notitie 4 oktober 2018 notitlenummer 2018 0000 169176

Deze reeks is nu afgerond In deze notitie doen wij een voorstel voor een

vervolg

Van

Oirecteur corporate dienst

communlcatie

Bijlagen

Gevraagd besluit

1 Gaat u akkoord met ons voorstel om vernieuwing en actualiteit opnieuw als

rode draad te nemen in het programme van uw komende werkbezoeken aan

de Belastingdienst in tweede helft 2019

2 Gaat u akkoord met de hieronder voorgestelde werkbezoeken in het najaar
van 2019

Kern

In het afgelopen halfjaar heeft u werkbezoeken afgelegd die aansluiten bij het

speerpunt Vernieuwing van de Belastingdienst en de actualiteit Douane en MKB

in Rotterdam Brexit het BPM team in Maastricht CFD en Particulieren team

Buitenland in Heerlen Schenk en erfbelasting bij Particulieren in Zwolle

BetastingTelefoon bij KI S in Leeuwarden Werving bij SSO O P in Utrecht

Douane Schiphol Brexit IH campagne in Apeldoorn en recentelijk DF A en

MKB in Utrecht Daarmee is de afgesproken reeks werkbezoeken afgerondO
Voor de tweede helft van 2019 stellen wij een aantal werkbezoeken voor die

wederom aansluiten bij het speerpunt Vernieuwing van de Belastingdienst en bij
de actualiteit Daarbij houden we rekening met spreiding over de verschillende

directies en locaties Zie de toelichting hieronder

Doe van de werkbezoeken is dat u met eigen ogen de materie van de

Belastingdienst en de vraagstukken die er zijn kunt ervaren beleven en

doorleven De werkbezoeken hebben dan ook de insteek dat er open over zaken

gesproken kan worden waarbij zowel successen als fouten en risico s besproken
worden

Daarvoor gaat u in gesprek met medewerkers ziet wat er gebeurt op de

werkvloer ervaart waar knelpunten liggen en waar medewerkers trots op zijn
Medewerkers voelen zich op hun beurt gezien en gehoord door u en kunnen

rechtstreeks met u in gesprek gaan Bij de werkbezoeken dit najaar zal ook

steeds de cultuurverandering worden aangestipt hoe is men daarmee bezig

Toelichting
Voorstel onderwerpen werkbezoeken tweede helft 2019
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Actualiteiten en vernieuwing Toesiagen
Internationale werkzaamheden Grote Ondernemingen

Persoortlijke dlenstverlening Particulieren

Vernieuwingsprojecten uitvoerings en toezichtstrategie MKB

1

2

3

4

Daarnaast kan dit najaar een kort werkbezoek aan Douane worden ingetast om

u op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken van de voorbereidingen

op Brexit

Ad 1 Actualiteiten en vernieuwing Toesiagen

Bij de directie Toesiagen in Utrecht brengt u een bezoek aan de Taskforce CAF

die in het leven is geroepen voor de afhandeling van de CAF zaken Ook maakt u

kennis met de projectorganisatie Fterstel Kindgebonden budget KGB die in

September van start gaat U gaat in gesprek met medewerkers over de aanpak
en hun ervaringen met deze gevoelige dossiers

Daarnaast krljgt u een beeld van enkele vernieuwingsprojecten die lopen bij

Toesiagen Het project Verbeterslag Kinderopvangtoeslag’ heeft als doel om

hoge terugvorderingen te voorkomen onder meer door persoonlijke begeleiding
van burgers {case management verdere uitbouw van digitale dienstverlening
onder meer een nieuwe app en afspraken met kinderopvangorganisaties over

levering van gegevens Verder gaat Toesiagen burgers helpen bij het schatten

van hun inkomen U krijgt de resuttaten van eerdere experlmenten

Ad 2 Internationale activiteiten Grote Ondernemingen
Tijdens dit werkbezoek krijgt u een beeld van de toegenomen Internationale

werkzaamheden van Grote Ondernemingen onder meer door de invoering van

de Europese AntiTax Avoidance Directives ATAD 1 en 2 de eveneens Europese

Mandatory Disclosure Rules MDR en de joint audits met buitenlandse

belastingdiensten U gaat in gesprek met medewerkers over de eerste

ervaringen met de vernieuwde rulingpraktijk Verder hoort u meer over de

doorontwikkeling van de uitvoering en toezichtstrategie inclusief Horizontaal

Toezicht en de geautomatlseerde ondersteuning van de werkzaamheden

Ad 3 Particulieren digitaal waar kan persoonlijk waar moet

Ongeveer 62 van de burgers heeft hulp nodig bij het invullen van de

belastingaangifte bijna 1 4 miljoen mensen loopt het risico op problematlsche
schulden en meer dan een half miljoen mensen komt in aanraking met

bijzondere incasso Een grote groep mensen heeft dus op een of andere manier

hulp nodig bij het regelen van zaken met de Belastingdienst Tijdens dit

werkbezoek laten we zien hoe de Belastingdienst de persoonlijke dienstverlening
inricht Want digitale dienstverlening is niet voor iedere burger geschikt en ook

weet niet iedereen altijd welke mogelijkheden er zijn op het gebied van uitstel

betalingsregelingen en maatwerk De afdeling Reiatiebeheer is hierbij de spin in

dit web Zij onderhouden de contacten met maatschappelijke dienstverleners en

coordineren de zogenoemde Stellateams voor burgers die financieel echt in de

knei zitten Tijdens het bezoek gaat u in gesprek met betrokkenen binnen en

buiten de Belastingdienst en natuuriijk met de mensen waar het om gaat de

burger en de helper

Ad 4 Uitvoerings en toezichtstrategie MKB

Bij directie MKB lopen een aantal projecten in het kader van vernieuwing van de

uitvoerings en toezichtstrategie Afhankelijk van de actuele stand van zaken op

het moment van uw werkbezoek bent u te gast bij een aantal van deze

projecten zoals de aanpak Stivers de niet beschreven stichtingen en

verenigtngen waarvan de behandeling nu geconcentreerd is in Maastricht de

intensiverlng fraude aanpak en Externe overheidssamenwerking EOS

O

O

Pagina 2 van 3

722799 00274



Tijdpad
Nadat uw reactie op dit voorstel is ontvangen plannen we in overleg met uw

secretariaat de data en voIgt een inhoudelijke uitwerking van de werkbezoeken

O

O
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10 2 e Id 10 2 e UITVOERINGSBELEID H 10 2 e |e []
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Tue 8 27 2019 5 37 12 PM

Normal

Subject Aanvullende vragen AUT

MAIL RECEIVED Tue 8 27 2019 5 38 18 PM

To

Cc

From

Sent

Importance

Beste 10 2 e [

Zoals ik in ons overleg heb aangegeven hebben wij de antwoorden op onze vragen nodig om verder te kunnen werken aan het

advies We lopen hier op dit moment tegenaan Ook de voorzitter die ik net heb gesproken gaf aan dat hij de informatie over

wanneer er praktisch is stopgezet ouders hebben geen voorschot ontvangen en wanneer er formeel is stopgezet nodig heeft

om verder te kunnen werken

De eerdere vragen die en ik naar

nieuwe vragen op een rij

hebben gemaild zal ik zo meteen doorsturen In deze mail zet ik nog enkele10 2 6

Wat betekent de afkorting 1ST

Wat is de aanleiding geweest voor het wijzigen van de werkwijze bij Toeslagen in juli 2016

Wat betekent concreet de preventieve stop die in kolom ‘stopzetting datum’ excel bestand CAFl 1 wordt genoemd Want

als we de filters zetten op 2014 en preventief dan komen 14 namen tevoorschijn die op een na geen bezwaar hebben

ingediend en van wie de KOT snel is hervat

Wat betekent concreet zachte stop en wat is het verschil met de preventieve stop

Alvast dank

10 2 6
gr

110 2 61 piozWI

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

10 2 6

I 10 2 6 l@adviescommissieuitvQerinatQeslaaen nl
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Normal

To

0 2 4i0 2 9

|io 2 e|@beiasTingaiensT ni ] [
|@belastingdienstnr|| l0 2 e10 2 eCc

J@minfin nl]10 2 e 10 2 e

From

Sent

Importance

Subject Beantwoording vragen Commissie AUT deel F 19 en 20 augustus
MAIL RECEIVED Tue 8 27 2019 9 38 46 PM

Beantwoording vragen Commissie AUT deel F 19 en 20 augustus docx

Beste en |
Zie de bijlage het antwoord op de vragen van onderdeel F uit de totaallijst Antwoorden op de aanvullende vragen onderdeel

G volgen over enkele dagen
Groeten

10 2 e 10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

www blackberry com
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Beantwoording vragen Commissie AUT onderdeel F

FI In beide brieven wordt KOT 2014 stopgezet en wordt vervolgens gevraagd naar

bewijsstukken uit 2012 Waarom zijn de bewijsstukken uit 2012 belangrijk voor KOT

2014

Binnen CAF 11 en in andere CAF zaken was gedurende de jaren 2014 t m 2016 de opdracht om de

lopende toeslag gedurende het onderzoek preventief te stoppen de zachte stop In de

behandeling maakten behandelaans soms hun eigen afweging waardoor niet overal een zachte

stop is toegepast Somnnige behandelaars kozen er voor onn de lopende toeslag te stoppen
ondanks dat het onderzoek zich op eerdere jaren richtte of wanneer de burger inmiddels al bij een

ander gastouderbureau was aangesloten Bijvoorbeeld wanneer een onderzoek van een betreffende

casus gestart is in 2014 maar het onderzoek richt zich op de toeslagjaren 2012 en 2013 werd

toch de lopende toeslag gestopt Waarom hiervoor gekozen is is niet duidelijk In de

opdrachtformulieren en aanwezige plannen van aanpak wordt niet aangegeven dat eerst

gecontroleerd moet worden of de situatie in het lopende jaar ook van toepassing is Deze situatie

komt tot uiting in de onderstaande baliebrief waarin wordt verzocht om het opieveren van

informatie over 2012 terwiji de lopende toeslag over 2014 preventief wordt gestopt

F2 Wat is het verschil tussen de bijgevoegde brieven en de andere vraagbrieven
BTSL70 en BTSL71

De brieven met kenmerk CAFxxx zijn bedoeld voor de behandeling in de CAF zaken de brieven

met kenmerk BTSLxxx zijn eigenlijk bedoeld voor het reguliere toezichtproces Waarschijnlijk heeft

een Individuele behandelaar per ongeluk de reguliere vraagbrieven gebruikt Zo komt het ook voor

dat een individuele behandelaar in het reguliere proces een vraagbrief met kenmerk CAFxxx

gebruikt
Uit de bijiage bij de vraagbrieven is te zien dat de zwaarte van de bewijslast verschilt Bij de

vraagbrief met kenmerk CAFxxx worden veel verschillende bewijsstukken gevraagd bij de

vraagbrief met kenmerk BTSLxxx wordt slechts een jaaropgaaf opgevraagd

F3 Wanneer wordt een dergelijk formuiier [opdrachtformulier] opgesteld Welk doel

dient een dergelijk formuiier Waarom is dit formuiier opgesteld ten behoeve van

CAFll

Het opdrachtformulier wordt door de projectleider CAF opgesteld na afloop van fase 1 de

onderzoeksfase bij de facilitator oftewel gastouderbureau kinderopvangorganisatie etc en is

bedoeld om kort aan te geven welke burgers moeten worden behandeld binnen Toeslagen welke

gegevens bij de burgers moeten worden opgevraagd en in voorkomende gevallen of al dan niet een

zachte stop moet worden toegepast Bij CAF 11 was dit formuiier dus de start om toezicht bij de

302 burgers uitte voeren Met het opdrachtformulier worden zogenaamde behandeltaken in het

systeem aangemaakt zodat individuele behandelaren aan het werk kunnen gaan Zij sturen dan

balie en of vraagbrieven uit beoordelen de verstrekte informatie van de burger en nemen het

besluit tot toekenning of stopzetting van de toeslag

F4 Ik lees in het antwoord op een vraag Welke werkinstructies heeft Toeslagen
gehanteerd op het punt van wel niet stopzetten van lopende toeslagen wanneer en

hoe zijn die gewijzigd van AUT dat de zachte stop aileen wordt toegepast in CAF en

niet in het reguiiere toezichtsproces Wanneer is het bijgevoegde opdrachtformuiier
ingevuld onder CAF of na overdracht naar regulier toezicht

Het opdrachtformulier wordt opgesteld voor CAF zaken nadat de onderzoeksfase bij de facilitator is

uitgevoerd en voorafgaand aan de individuele uitvraag bij burgers Een dergelijk opdrachtformulier
wordt niet gebruikt bij regulier toezicht

F5 Ik heb begrepen dat binnen het toesiagensysteem alieen de opties toekennen en

stopzetten toegepast kunnen worden Wat is de verklaring voor het ontbreken van de

zachte stop in het reguliere toezichtsproces
In het CAF proces is de zachte stop specifiek toegepast op basis van een vemnoeden van

georganiseerde fraude Uit data analyse blijkt inmiddels dat in een enkel geval ook in het reguliere
toezichtproces een lopende toeslag preventief werd gestopt Toeslagen beoordeelt momenteel wat

de reden hiervan is Tevens wordt op basis van dienstverleningsperspectief ook af en toe een

lopende toeslag alvast stopgezet zonder dat actie van een burger is vereist Dit geldt bijvoorbeeld
wanneer een toeslaggerechtigde geen adres meer heeft als een kind ouder dan 4 jaar is en geen

dagopvang meer kan plaatsvinden e d
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F6 Wanneer zijn de toeslagen in CAF 11 praktisch stopgezet ios van de beschikking
Vanaf wanneer ontvingen de ouders geen toeslagen meer

Uit de beoordeling van de ouderdossiens blijkt dat de ouders iwaarbij een preventieve stop in de

zomer van 2014 werd aangekondigd in de meeste gevallen in de praktijk geen toeslag meer

ontvingen vanaf de maand September per 1 September werd de toeslag in het systeem gestopt
Behandelaren hebben echter in sommige gevallen ook een eigen afweging gemaakt en daardoor is

de zachte stop dan op een ander moment eerder of later dan 1 September geeffectueerd

F7 Hoeveel medewerkers bij regulier toezicht hebben zich bezig gehouden met de

afhandeling van CAFll vraagouders
De behandeling van CAF ll zaken is niet losgekoppeld van regulier toezicht Dit betekent dat in

sommige teams een groot gedeelte van de medewerkers zowel CAF zaken als reguliere zaken

behandelde Medewerkers die nog steeds werkzaam zijn in het toezicht en in het verleden zijn

ingezet op CAF zaken worden nu ingezet op niet CAF gerelateerd toezicht

F8 Geen CAF buiten CAF etc zou een reden zijn om een toeslag niet stop te zetten Wat

betekende deze toelicbting voor de stopzetting
In enkele gevallen heeft de behandelaar bij de beoordeling geconstateerd dat over een specifiek

jaar de burger aan een ander gastouderbureau was gekoppeld overgestapt was of reeds zelf zijn

kinderopvangtoeslag had gestopt In dat geval heeft de behandelaar over dat jaar geen stopzetting

toegepast Flet onderzoek richtte zich dan op de andere jaren waarbij wel stopzetting werd

toegepast Het komt ook voor dat met name het jaar 2012 niet is uitgevraagd omdat het recht op

toeslag over dat jaar al voor juli 2014 definitief was vastgesteld

F9 Hoe werd het recht op toeslag getoetst door BD Toeslagen van vraagouders die

niet onder CAFll doelgroep vielen

Uit de beoordeling van de ouderdossiers blijkt dat het recht op toeslag van deze vraagouders op

dezelfde wijze plaatsvond binnen de CAFll aanpak Bij vrijwel alle burgers werd een groot aantal

bewijsstukken opgevraagd In enkele gevallen heeft een medewerker direct geconstateerd dat de

burger in een specifiek jaar niet tot de doelgroep behoorde en heeft de medewerker op dit punt

geen verdere beoordeling gedaan zie ookantwoord op F8 Ook komt het voor dat een burger niet

direct gelinkt kon worden aan 110 2 g | wel via het LRK nummer van de gastouder ook wanneer

deze gastouder voor meerder gastouderbureaus actief was In zo n geval werd de burger wel

beoordeeld en werd het resultaat van de beoordeling als bijvangst gezien In de

bevindingendocumenten is dit soms letterlijk zo verwoord

FIO Heeft BD Toeslagen vraagouders niet getoetst of de toeslag niet stopgezet omdat

deze ouders buiten de CAFll doelgroep vielen

Zie het antwoord op vraag F8 en F9
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Normal

To

Cc

I 10 2 e

10 2 eFrom

Sent

Importance

Subject Beantwoording vragen AUT deel G

MAIL RECEIVED Wed 8 28 2019 1 16 58 PM

Beantwoording vragen AUT deel G docx

Hoi I i0 2 e leniW^

Bijgaand de antwoorden op de vragen van de commissie die vorige week zijn gesteld gecategoriseerd onder G Willen jullie zorgen voor

doorzending Bedankt

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 e|l[a^10 2 6

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht

Postbus 2092 I 3500 GB Utrecht

M1p|02|o 2|02|^
10 2 6 @belastinqdienst nl

http www toeslaqen nl

Secretaresse I0 2 e

Tpl 0 2 fl 0 2 |]^
Ml| 2 jt 3^ 2|p 2|D 2je

10 2 6

10 2 6

Zie het hijgevoegde bestand Beantwoording vragen AUTdeel G docx

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

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged Ifyou

are not the intended recipient please delete this message and notify the sender
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Beantwoording vragen AUT 19 en 20 augustus aanvulling G

Gl Beschrijving van hoe de beoordeling van opzet grove schuld voor de invordering
heeft plaatsgevonden en welke gevolgen dat had bijvoorbeeld voor de individuele

betalingsregeling

Opzet of grove schuld wordt voor de invordering alleen beoordeeld indien een belanghebbende een

verzoek doet om een betalingsregeling op basis van diens betalingscapaciteit ook wel een

persoonlijke betalingsregeling genoemd
De beoordeling van opzet of grove schuld heeft in de invordering ook a een invioed op het

toekennen van een betalingsregeling op basis van de vastgestelde betalingscapaciteit van

belanghebbende Indien er wordt geoordeeld dat een terugvordering is ontstaan door opzet of

grove schuld van de belanghebbende dan dient de gehele terugvordering betaald te worden Er

wordt in dat geval dus geen betalingsregeling op basis van de betalingscapaciteit van de

belanghebbende toegekend Wel wordt nog de mogelijkheid geboden om de gehele vordering in 24

gelijke termijnen terug te betalen

Bij de beoordeling wordt gekeken naar de omstandigheden die hebben geleid tot het verlagen of

stopzetten van het recht op toeslag Er zijn geen harde criteria waarbij er per definitie sprake is

van opzet of grove schuld er is altijd onderzoek nodig om per geval vast te stellen of er op basis

van de feiten en omstandigheden gesteld kan worden dat er sprake is van opzet of grove schuld

Tot begin 2017 is bij elk verzoek om een persoonlijke betalingsregeling voor een totale schuld van

€1 500 of meer beoordeeld of terugvorderingen zijn ontstaan door opzet of grove schuld van de

belanghebbende Sindsdien wordt dit gedaan indien voor schulden van €10 000 of meer gekeken

per vordering perjaar

Medewerkers die de beoordeling uitvoeren krijgen richtlijnen voorde beoordeling Deze richtlijnen

zijn geen harde criteria Een presentatie waardeze richtlijnen worden toegelicht is eerderaan de

commissie verstrekt

G2 Heeft het constateren van opzet grove schuld ook gevolgen voor de behandeling van

het bezwaar of voor het opschorten van de invordering tijdens de looptijd van het

bezwaar

Nee Voor de invordering gestelde opzet of grove schuld heeft alleen gevolgen voor de mogelijkheid
om een betalingsregeling op basis van vastgestelde betalingscapaciteit toe te kennen Als een

belanghebbende in bezwaar gaat tegen het vastgestelde recht dan zal er uitstel van betaling in

verband met dat bezwaar verleend worden

Overigens valt niet uit te sluiten dat de invordering door problemen in de automatisering in

sommige gevallen weer is opgestart of is blijven doorlopen terwiji het bezwaar nog in behandeling
was Dit staat los van al dan niet gestelde opzet of grove schuld

Voor vergrijpboetes waar opzet grove schuld ook van belang isj is er overigens nog een nuance

aan te brengen Daar was het standpunt dat er geen uitstel van betaling wordt verleend als

belanghebbende in bezwaar gaat tegen de boete Reden voor die keuze bij een vergrijpboete heeft

belanghebbende voor het opieggen van de boete al de mogelijkheid om zich te laten horen Bij CAF
11 zijn er overigens geen vergrijpboetes opgelegd

G3 Wat is het percentage gegrond verklaarde bezwaren in CAF zaken en in andere

Toeslagzaken Ter vergelijking met het percentage gegronde bezwaren in CAFll

Voor het inzicht in CAF 11 hebben medewerkers van Toeslagen handmatig uit de

bezwaarbeschikkingen en bevindingen gedurende de bezwaarfase de gegrond ongegrond

verklaringen opgehaald en deze in het excelbestand verwerkt Dit inzicht wordt ook handmatig

opgebouwd voor de andere CAF zaken dit is echter nog onderhanden

Voor een over all beeld monitort Toeslagen tot op heden alleen de aantallen bezwaren in de

definitieve toekenningsfase Dit betreffen jaarlijks ca 50 000 bezwaren Managementinformatie
over bezwaren gedurende de voorlopige toekenningsfase is niet voorhanden De bezwaren bij CAF-

ll betreffen bezwaren in beide fasen zowel tegen de correctie voor eerdere jaren als de

preventieve stopzetting gedurende het onderzoek
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In de reguliere managementinformatie worden de afdoeningsgronden zoals onjuiste onvolledige

bewijsstukken of betalingen e d en gegrond ongegrond verklaringen niet opgenomen omdat

deze in het systeem vanToeslagen TVS niet eenduidig kunnen worden geregistreerd Momenteel

looptwel een haalbaarheidsonderzoek naar het toevoegen van eenduidige managementinformatie
middels een afrolmenu en of vinkvelden over de inhoudelijke aspecten van de bezwaren en de

afdoening ervan

Het is dus op dit moment niet mogelijk om het percentage gegrond verklaarde bezwaren in CAF 11

af te zetten tegen andere CAF zaken en andere Toeslagzaken Het percentage gegrond verklaarde

bezwaren in andere CAF zaken is onderhanden en zal vanaf September onderdeel uitmaken van

het inzicht in de CAF zaken tussen 2013 en heden

G4 In de tabel staat Doorgestuurd naar instantie wat betekent dat Is dat inderdaad

doorgestuurd naar het LIC

De opmerking doorgestuurd naar instantie houdt in dat wanneer een bezwaar bij Toeslagen
wordt ontvangen dat gericht is tegen een invordering of inkomen deze door Toeslagen

doorgestuurd wordt naardejuiste directie binnen de Belastingdienst Bezwaar tegen inkomen

sturen we door naar Particulieren en bezwaren tegen invordering worden doorgestuurd naar het

LIC

G5 De jaarsystematiek oftewel dat kinderopvangtoeslag per jaar wordt beoordeeld

vioeit die voort uit de Awir of uit de Wet kinderopvang
De jaarsystematiek is opgenomen in de Wet Kinderopvang artikel 1 6
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Subject Betr RE Betr RE Betr FW Handboeken en dossiers

MAIL_RECEIVED Thur 8 29 2019 9 33 06 PM

kopie handboek 10 oktober 2018 docx

]@min fin nl]To 10 2 e

l@belastingdienst nl

Thur 8 29 2019 9 32 48 PM

10 2 6

Normal

Hoi 10 2 e I

Rondom het EDP onderzoek van afgelopen najaar heeft een medewerker de toenmalige versie van het handboek al in

een word bestand gezet Dat heb ik zojuist ontvangen en kun je als je wilt alvast naar de commissle sturen

Aanvullende vraag is dan of ze ook de actuele versie willen ontvangen Zoals eerder vandaag gemaild de echt oude

versie kost naar verwachting veel tijd om uit het intranet archief te halen

Zie het bijgevoegde bestand kopie handboek 10 oktober 2018 docx

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht

Postbus 2092 I 3500 GB Utrecht

10 2 6 @belastinadienst nl

http www toeslaaen nl

Secretaresse 10 2 e 10 2 6

T 10 2 6

m 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 1Q 2 6 I UITVOERINGSBELEID 29 08 2019 16 38 14—Helder heb m uitgezet bij Secretariaat AUT Gr 10 2 6

Van ‘[o p |10 2 6|fl 10 2 611 UITVOERINGSBELEIPy

@belastingdienst nl10 2 6

Datum 29 08 2019 16 38

Onderwerp RE Betr RE Betr ssiers

Helder heb m uitgezet bij Secretariaat AUT

Gf] 10 2 e L

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry Gom

722640 00280



Datum donderdaq 29 auq 2019 12 50 PM

Aai^0 2 tri0 2 e^ 10 27^ UITVOERINGSBELEID | 10 2 e

Onderwerp Betr RE Belr FW Handboek dossiers

Ik mail ocrGt wgI fF Zal m n voicemail aanpaGGon

Be vraag gaat over het Handboek Toeslagen Bat is digitaal op intranet beschikbaar en waarschijnlijk door medewerkers

deels zelFgeprint Baardoor is verwarring met commissie denk ik ontstaan

Wat hobben wo oon digitalo vorsio waarvan oon pdf kan wordon gemaakt met vcrGlGbohcGr zodat to zicn io wgIIcg

onderdelen in de jaren gewijzigd zijn Bit is mogelijk vanaF 2015 Het handboek van de jaren ervoor is niet meer

beschikbaar Kan mogelljk met veel moeite uit een archief worden gehaald maar daar gaat veel tijd overheen

Vraag aan commiGGiG is dus of het voor nu volstaat om hot handbook in pdf om to zotten on hot vcrGiGbchcGr erbij to

tonen

Met vriGndclijkG greet

10 2 e|l[0^10 2 6 10 2 10 2 e

10 2 e

Belostingdienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht

PostbuG 2092 I 3500 GB Utrecht

p 2ff 2ff 2]y 2ff 2j^
gibelastinqdienst nl10 2 6

http www toe5laaen nl

10 2 6 L~ 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6

ijl0 2 ey 10 2 6 10 2 6 | UITVOERINGSBELEIB

zelf in BT meeting Kan het via de app of

Van j|0 2 iri0 2 eUl 10 2 6111UITVOERINGSBELEIDV

Datum 29 08 2019 12 34

Onderwerp RE Betr FW Handboeken en dossiers

29 08 2019 12 34 06—Hi Krijg voicemail dat je nog op vakantie bent en zit nu

10 2 6

Krijg voicemail dat je nog op vakantie bent en zit nu zelf in DT meeting Kan het via de app of anders na 16 00

10 2 6

Te^ 10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blaGkberry Gom

Vam

Datum donderdag 29 aug 2019 12 27 PM
^

Aaft4^0 2 ^10 2 6^ 10 27^1 UITVOERINGSBELEIB] 10 2 6

Ond6Twerp Betr FW Handboeken en dossiers

10 2 6 10 2 6

H©rj 10 2 6 ^
722640 00280



Kunnen we even bellen over deze vraag van de commissie Ik heb jouw nr niet

Met vriendelijke greet

10 2 e|l|0^10 2 e ID 2 10 2 e

10 2 e

Belostingdienst Toeslogen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht

PoGtbuG 2092 I 3500 GB Utrecht

SibGlaGtingdicnGfe RlI0 2 e

http www toe5laaen nl

iqqp 10 2 e 10 2 6

10 2 6T
I u z e

[ 10 2 6 gibelastinqdien tTfit

ijl0 2 ey 10 2 9 10 2 6 | UiTVOERINGSBELEID —27 08 2019 22 41 32—Hoie [ Zie onderstaande mailwisseling Ivm vakantie

it nu op Hat gaat om hand

Vaftf40 2 i|1Q 2 e1^ 10 2 6 IKUITVOERIMGSBELEIDV
10 2 6 l@Wastinqdienst nl

G6f^ 10 2 6 l LKB BLD

Datum 27 08 2019 22 41

Onderwerp FW

10 2 6

Zie onderstaande mailwisseling Ivm vakantie

heden die wel in Word zouden moeten bestaan in Word Hij heeft blijkbaar onderhands een exemplaar gezien—
weet niet uit welk jaar maar wil ze terecht ook formeel van ons krijgen
nu geen contactpersoon meer voor deze vraag Wezou ditverzoek kunnen oppakken bij Toeslaqen Ikwef

vandaag doorj [en

pak ik dit nu op Het gaat om handboeken van 2012 t m10 2 6

noemt ene io 2 e maar die is10 2 6

verzoGht om deze handboeken op korte termijn naar hen te sturen10 2 6

Groeten

10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

VafKl 1Q 2 rH 10 2 6 IhuitVOERINGSBELEIDH 10 2 e temintin nl

Datum zaterdaq 24^ 2019 6 44 PM

AaB4^0 2 ^10 2 6^ 1072 ^1 UITVOERINGSBELEID 10 2 6

Ond6Twerp FW

Kun jij dit oppakken mot Tooslagcn Ik hob hiorovor contact gchad met

niet moor on die heeft mij vcrzokord dat onderstaande lijn klopt

doGt hot dossier nu10 2 6

Mot vriGndolijkG greetj
10 2 6

722640 00280



Van 10 2 « I0 2 e

Vorzondon vrijdag 23 augustus 2019 14 49

I 102 6 uitvoeRINGSBELEID

Cfcj 10 2 e lpbelastinfidienst nl I 10 2 6 |^Q 2 ^ 10 2 6 IkbEDRIJF
Qnderwerp RE Handboeken en dossiers

10 2 e 10 2 e 10 2 0Aan

demafteriele bepalingen van de verschillendetoeslagen

Wij hebb

Bij VQorki

srder begrepen en gezien dat

intvangt d

ordbestandi an deze handboeken zijn
2012 t m hedendehandboek

Qp de anden ifi overde dossiers kom ik separaatterug

VafiH 10 2 0 I 10 2 e | furrVOERINGSBELEID1ff 10 2 0 I aminfin nl1

Verzonden woensdag 21 augustus 2019 14 14

Aaffl |10 2 eH
€GH 10 2 0 | abelastingdienst nl I 10 2 rn4o 2 no^ BEDRIJF]

Onderwerp Handboeken en dossiers

Gisteren heb iki 10 ^ al even qeinformeerd over de praktische complicaties van het verstrekken van de Handboeken Toeslaqen

op het intranet Als jullle daar toegang toe hebben is dat d0 gemakkelijkste manler om erover te kunnen beschikken Als dat ni0t lukt

d0ze op papier of in pdf laten omzetten Dat kost zeker sen W0ek Laat het even weten als dat wenselijk is

Daarnaast hebben we gesproken over het verstrekken van dossiens Ik ben er zelf vanuit gegaen dat dat voortvioeit iiit de volgende vraag

dr^ Da b0schikbaarh0id

diont inzicht to biodon in do govolgdo procoGstappon tot on met torogvordoring do gorolatoordo bodragon o a impact RvS]

ean gegavanssat dia ovarzicht biedt de CAF 11 de aodere CAF zaken en gerelateerde burgers De gegevensset

Als jullie geen behoefte hebben aan de individuele dossiens en deze vraag als afgedaan beschouwen dan horen we dat graag zo s

breed gedeelde Indruk betrokkenen aan onze kant Is dat de commissle hlerom gevraagd zou hebben

Met vriendelijke groet

I 10 2 e I

Bit bericht kan informatie bevatten die niel voor u is bestemd Indian u

de afeender te maiden en het berichl la verwijderen
iseh verzenden van beriehten

■onden woidt u vetzocht dat aan

van welki

This message may ci

the sender and delete the message The Stale accepts no

sent to you by mistake you are requested to infomi

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

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Bit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten

waarvoor de fiscale geheimhoudingspIlGhtgeldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te

verwijderen en de afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of

default or similar formal notices sent by email

This message is solely Intended for the addressee It may contain Information that is confidential and legally
privileged If you are not the Intended recipient please delete this message and notify the sender

De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften
ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten

waarvoor de fiscale geheimhoudingsplichtgeldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te

verwijderen en de afzender te informeren

verzoeken klachten

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of

default or similar formal notices sent by email

This message is solely Intended for the addressee It may contain Information that is confidential and legally

722646^d If you are not the Intended recipient please delete this message and notify the sender
00280



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

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Bit bericht is uitsluitend bestemd voorde geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoorde

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren

The Butch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message Is solely Intended for the addressee It may contain Information that Is confidential and legally privileged If you

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

722640 00280



I 10 2 e I 10 2 e |l UITVOERINGSBELEID H 10 2 e |@minfin nl1

I io 2 e l@belastingdienst nlfl iO
2M@belptingdienst nl]

I i0 2 e ]@belastingdienst nl[| i0 2e |@belastingdienstnl1
io 2 e |@belastingdienst nl|~ io 2 e |@belastingdienst nl1 iQ i e ~|@belastingdienst nl[| i0 2 e |@belastingdienst nl1

@belastin gdienst nl

To

Cc

10 2 eFrom

Sent Fri 8 30 2019 10 43 26 AM

Importance

Subject Beantwoording vraag commissie over toepassing art 5 UR AWIR

MAIL RECEIVED Fri 8 30 2019 10 43 41 AM

Normal

kamerstukken 29325 101 pdf

Bests I 10 2 6 I en |0 2 ^

De commissie heeft de volgende vraag gesteld
1 De commissie heeft een vraag over art 5a UR Awir

Art 21a Awir biedt de mogelijkheid tot herziening van besluiten Die mogelijkheid is nader uitgewerkt in art 5a UR

Awir Daaruit blijkt echter dat de hoofdregel is nieuwe jurisprudentie geeft geen aanleiding tot herziening van eerdere

genomen onaantastbare besluiten Er is echter een uitzonderingsmogelijkheid gecreeerd waarvan de Minister van

Financien en de Minister van Sociale Zaken in dit geval gebruik zouden kunnen maken Voor zover wij [commissie]
konden nagaan is van die mogelijkheid nooit eerder gebruik gemaakt Is dat juist Of is er in het verleden wel eerder

gebruik gemaakt van deze regeling

Antwoord

Voor zover de landelijk vaktechnisch coordinator van Toeslagen bekend is recent voor het eerst van deze mogelijkheid

gebruik gemaakt Dit betreft de zogenaamde huur naar aard voor korte duur In de brief van de minister van

Volksgezondheid Welzijn en Sport is de volgende passage opgenomen Zoals de Minister van BZK mede namens de

sfaatssecretar ssen van Financien en VWS op 3 juni jl aan uw Kamer en de Nationale ombudsman heeft gemeld^ zal de

Belastingdienst in de lopende en toekomstige zaken nietalleen naar de tekst van de huurovereenkomst kijken^ maar ook

naar andere relevante factoren en omstandigheden Voor vergelijkbare al afgesloten zaken waarbij een aanvraag om

huurtoeslag is afgewezen of waarin de beoordeling van het contract tot een terugvordering heeft geleid is besloten deze

alsnog op deze nieuwe juiste wijze te beoordelen door de Belastingdienst Zij kan tot vijfjaar terug deze besluiten

herzien in lijn met de nu verruimde uitvoeringsregels

Voor de volledigheld Is hleronder het betreffende kamerstuk Kamerstukken II 2018 19 29325 101 bijgevoegd
Zie het hijgevoegde hestand kamerstukken 29325 lOl pdj

Wlllen jullle deze toelichting met bijiage naar de commissie doorsturen Bedankt

Met vriendelijke groet

10 2 6 ^ 10 2 e|l|a^10 2 6

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht

Postbus 2092 I 3500 GB Utrecht

tJt\p 2^ 2^ 2^ 2^ 2\e
febelastinadlenst nl10 2 6

http www toeslaqen nl

Secreteresse

^i40 2 fl0 2 U^^ 2je^
M ~p]t3^ 2]^ 2]^ 2j

10 2 6

10 2 6

722631 00283



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

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de

fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te informeren

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar

formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally privileged Ifyou

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

722631 00283



10 2 6 II 10 2 6 Id 10 2 6 l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl1
10 2 61 | io 2 e M10 2 6 |@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl]

10 2 6 ldo 2 ^ UITVOERINGSBELElD

Tue 9 3 2019 12 15 12 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Gesprek ADR

MAIL RECEIVED Tue 9 3 2019 12 15 12 PM

Dag 10 2 6

Dank je voor de snelle reactie

Ik begreep zojuist van mijn collega dat het vooral ook de ADR is die behoefte heeft aan het gesprek ter definitieve afbakening
van dus die moeten dan wel aanwezig zijn vrijdag

Groeten

Van ^^
Verzonden dinsdag 3 September 2019 11 38

Aan

CC 10 2 6 ■ 10 2 6

Onderwerp Gesprek ADR

10 2 6

r 2 4 UITVOERINGSBELEID10 2 6

Beste iQ 2 4

Zojuist met

overleggen te combineren Om die reden heeft aanstaande vrijdagochtend onze sterke voorkeur

gesproken Commissieleden hebben het erg druk met het advies en het lijkt ons handig om gesprekken en10 2 6

We gaan donderdagochtend met de commissieleden hierover in gesprek

10 2 6
gr

I 10 2 6 I [102 ^1

I 10 2 6 10 2 6 I10 2 6 10 2 6

10 2 6

I 10 2 6 | g]advlescommissieuitvoerlnQtoeslaaen nl

809991 00285



10 2 6 II 10 2 6 Id 10 2 6 l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl1
10 2 61 | 10 2 6 M10 2 6 l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl]

10 2 6 ldo 2 ^ UITVOERINGSBELElD

Tue 9 3 2019 12 15 12 PM

Normal

To

Cc

From

Sent

Importance
Subject RE Gesprek ADR

MAIL RECEIVED Tue 9 3 2019 12 15 12 PM

Dag 10 2 6

Dank je voor de snelle reactie

Ik begreep zojuist van mijn collega dat het vooral ook de ADR is die behoefte heeft aan het gesprek ter definitieve afbakening
van dus die moeten dan wel aanwezig zijn vrijdag

Groeten

Van ^^
Verzonden dinsdag 3 September 2019 11 38

Aan

CC 10 2 6 ■ 10 2 6

Onderwerp Gesprek ADR

10 2 6

0 2 4 UITVOERINGSBELEID10 2 6

Beste iQ 2 4

Zojuist met

overleggen te combineren Om die reden heeft aanstaande vrijdagochtend onze sterke voorkeur

gesproken Commissieleden hebben het erg druk met het advies en het lijkt ons handig om gesprekken en10 2 6

We gaan donderdagochtend met de commissieleden hierover in gesprek

10 2 6
gr

I 10 2 6 I [102 ^1

I 10 2 6 10 2 6 I10 2 6 10 2 6

10 2 6

I 10 2 6 | g]advlescommissieuitvoerlnQtoeslaaen nl

809670 00286



iQ^I 10|0 2 ^ {UITVOERINGSBELEID | I0 2 e |@minfin nl]
io 2 e l@belastingdienst nl

Wed 9 4 2019 3 35 40 PM

Normal

To

From

Sent

Importance

Subject Fwd Nadere info over adressering signalering door de BD inzake CAP

MAIL RECEIVED Wed 9 4 2019 3 35 44 PM

55 53 55

Met hartelijke groet

|l0 2 ^| 10 2 e

Begin doorgestuurd bericht

Van 1 i0 2 e

Datum 3 September 2019 om 16 00 09 CEST

|l0 2 e| ] 10 2 e | BEDRIJE
’

\ io 2 e |@adviescommissieiiitvoeringtoeslagen nl

Kopie I |@belastingdienstnl’ e lampe@belastingdienst nl

EaTVOERINGSBELEID

■ ■ ■

Onderwerp Antw [ra]Nadere info over adressering signalering door de BD inzake CAF[™j

10 2 e i0 2 e @adviescommissieuitvoeringtoeslagen n[

@niinfln nlAan 10 2 e 10 2 e 10 10 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 6

Beste l0 2 e |

Dank voor de interessante stukken We zijn erg benieuwd hoe het verder is verlopen Daarover hebben we nog een

aantal vragen

Hoe is het proces verder verlopen Graag een beschrijving

Wat heeft minister ministerie SZW besloten Wat was hun standpunt over het voorstel van DGBel {in sommige
gevallen evenredig toekennen

Waarom is het voorstel evenredig toekennen uiteindelijk niet doorgegaan

Wat was de concrete aanleiding en om in 2014 over proportionaliteit na te denken Van wie kwamen deze signalen

10 2 6gr

Van 10 2 e [ |10 2 ^ ^ 10 2 e | BEDRIJF

Verzonden donderdaq 8 auqustus 2019 17 29

Aan I I0 2 e || 10 2 6 | ll0 2 e[| 10 2 e

CC I 10 2 6 10 2 6 I UITVQERINGSBELEID 10 2 6 |^Q 2 4 jl0 2 e| UITVOERINGSBELEID 10 2 6 |@belastinadienst nr

Onderwerp Nadere info over adressering sign alering door de BD inzake CAF

1@minfin nl110 2 6

Hoi 10 2 6 en 10 2 6

Een van de issues in het dossier CAF 11 is dat Toeslagen de menselijke maat uit het oog is verloren Bijgaand zoals in ons overleg

vandaag aangekondigd een korte reconstructie van wat er rond hetthema hoge terugvorderingen bij aanvragers KOT aan

adressering en signalering is gedaan door de Belastingdienst Toeslagen

Hopelijk is eea helder zo zo niet let me know

Met groeten | 10 2 6 |

1 18 februari 2014

httrm www tweedekamer nl kamerstukken brieven reaerina detail id 2014Z03052 did 2014D06086

722637 00287



Brief van Minister SZW aan Tweede Kamer nav hetthema eigen bijdrage
Strekking brief

Toelichting bij enkele uitspraken van de RvS

Ouders zijn juridisch verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten van kinderopvang
Als de Belastingdienst ontdekt dat niet alle kosten zijn voldaan ook kosten die men niet vergoed krijgt vanwege KOT vordert hij

vervolgens in principe het gehele bedrag aan verstrekte kinderopvangtoeslag terug

2 2 September 2014

Bespreking in MT Toeslagen Proportionaliteit KOT

Strekking voorstel Op grond van de jurisprudentie van de Afdeling heeft een aanvrager geen recht op kot wanneer hij niet kan

aantonen dat hij de kosten voor de kinderopvang volledig heeft voldaan Het MT wordt gevraagd ruimte te geven voor profesional

jugdement en te komen te evenredige toekenning als een deel van de kosten zijn voldaan

lie het hpgevoegde bestand 140902 Proportionaliteit KOT aanbform pdf Zie het bpgevoegde bestand 140902

ProportionaliteitKOTpdf

3 16 September 2014

Het MT heeft besloten dat

Proportionaliteit KOT het MT Is van mening dat er In de uitvoering in daartoe aanteiding gevende gevallen sprake moetzijn van het

proportioneei toekennen van kinderopvangtoeslag Materialiteit wordt gevoigd
Dit wijkt af van het aangeboden advies van team Beleid en vaktechniek Toeslagen bespreekt dit met hen en ook worden de

effecten van deze beslissing voor de uitvoering opgepakt

4 21 november 2014

Expertbijeenkomst DGbel SZW Tsl Doel Ouder maakt kosten voor kinderopvang maar betaalt niet alle kosten Dat betekent geen

recht op KOT terwiji aan alle overige voorwaarden wordt voldaan

Zie het bpgevoegde bestand Mifn documentenExpertmeeting 21 november 2014 Eigenbijdrage versie 3 pptx

5 25 november 2014

Bespreking in MT Toeslagen MT wordt gevraagd evenredige toekenning van KOT toe te staan omdat volledige terugvordering van

de toeslag onevenredig zwaar uitpakt voor de burger

Zie het bijgevoegde bestand 141125 EvenredigeToekenningKOTpdf

6 2 december 2014

Het MT Toeslagen heeft besloten dat

Evenredige toekenning KOT het genomen besluit over het in vooiKomende gevailen evenredig toekennen van KOT wordt in

uitvoering genomen met ingang van toes agjaar 2013

7 december 2014

N a v de expertmeeting van 21 november 2014 wordt door DgBel een memo opgesteld welke is bedoeld voor bespreking door

ambtelijk SZW met hun bewindspersoon
De bijgevoegde bijiage bevat een conceptversie van dat stuk Waarschijnlijk is deze nota ook naar SZW gezonden en aldaar

besproken toegelicht door de Belastingdienst Beeld is dat de problematiek c q het voorstel binnen SZW wel besproken is met de

minister van SZW maar uiteindelijk besloten is er niets mee te doen

Zie het bygevoegde bestand 20141205 Eigen bijdragejekst voor SZW docx

8 30januari 2015

Bijeenkomst bij SZW

Op 30 1 2015 is er een gesprek geweest met SZW Besproken is toen een voorstel voor de minister van SZW waarin maatregelen
waren voorgesteld om de gevolgen van niet proportionele terugvorderingen voor burgers af te vlakken In dat gesprek is duidelijk

geworden dat SZW geen reden zag de toen geldende regelgeving te veranderen wel om de info aan aanvragers te verbeteren

9 3 februari 2015

Bespreking in MT Toeslagen
Door het Ministerie van Financien is als opiossingsrichting voorgesteld om in situaties waar de eigen bijdrage niet is betaald

uitgezonderd fraudegevallen de kinderopvangtoeslag vast te stellen aan de hand van de daadwerkelijk betaalde kosten Dit zal

leiden tot een terug te vorderen bedrag bij de ouder waardoor er de facto alsnog sprake is van een eigen bijdrage SZW legt dit

voorstel voor aan haar minister

Het MT besluit om voor de KOT in specifieke gevallen de toekenning te baseren op de betaalde kosten loopt vooruit op een nog door

de Minister van SZWte nemen beslissing en is daarmee politiek gezien een risico Om die reden wordt voorgesteld de uitvoering
aan te houden

Zie het bijgevoegde bestand 150203 Evenredige toekenningKOT Uitvoering besluitMT aanhouden

aanbform pdf Zie het hpgevoegde bestand 150203 Evenredige toekenningKOT Uitvoering besluitMT

aanhoudenpdfi

10 3 februari 2015

722637 00287



Email bericht van DgBel (10.2.e) aan SZW 10.2.e n.a.v. de bespreking op SZW van 30 jan 2015 
N.a.v. het gesprek van 30/1 moet de informatie op de portal mbt kosten kinderopvang worden getoetst. 
(Zie het bijgevoegde bestand: mail 1. cloc.x.9 

11: 11 februari 2015 
Email van Toeslagen 10.2.e aan DgBel 10.2.e dat de link over de kosten kinderopvang is verdu delijkt Met daarbij het 
verzoek om zsm de regels te vereenvoudigen. 
(Zie het bijgevoegde bestand: mail 2. docx) 

12: 17 februari 2015 
Het MT Toeslagen heeft besloten dat: 
Evenredige toekenning KOT: het MT besluit, genomen in het MT overleg d.d. 2 september 2015, blijft van kracht. 
Reden: afgelopen week is bekend geworden dat er voorlopig geen voorstellen aan de Minister worden gedaan over de Eigen 
Bijdrage. 

Uit bericht kan informatie bevatten die niet voor k. is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt 11 verzocht dat aan de afzender te 
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaarct geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband hoedt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 
van berichten. 
This message may contain informatcn that is not intended 'or you, If yot, are not the addressee or d this messaT was ser t to you by mistake, you are recuested to inform the sender and 
delete the message The State accepts no liability for darnage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of rressages 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, 
ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de 
fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de 
afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Custonis Administration does not accept ti lings, requests, appeals, Oomplaints, notices of default or similar 
formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you 
are not the intended recipient please delete this message and notify the sender. 
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Actiepunten overleg Commissie AUT 6 September 2019

Actiepunten Commissie

Jl Mevrouw 10 2 e jevert v66r het overleg van 12 September a s een lijst met vragen

32 De commissie komt zsm] na 19 September met een datum waarin afronding van deei 1 wordt

voorzien

J3 Voor het in beeld brengen van met CAF 11 vergeiijkbare casuistiek ADR is het van belang
dat de commissie de door de cie reievant geachte kenmerken benoemt

Actiepunten FJZ

J4 De commissie schetst dat de stringente interpretatie van de regels ten aanzien van het nemen

van een vaststellingsbesluit een in de jurisprudentie gegroeide praktijk is die zijn oorsprong

niet uit de wet en de wetshistorie voortvioeit In de wet wordt aangegeven dat de teveei betaalde

voorschotten worden teruggevorderd Wat wordt in de wet bedoeld met teveei betaalde In de

jurisprudentie wordt namelijk uitgegaan van de gehele toesiag

Actiepunten LIC

J5 De commissie ontvangt inzicht in dossiers vanuit het perspectief van betaiing innning Het gaat

hier om een de meest iilustratieve dossiers Opvallende zaken punten met bijiagen zoais de mail

van 24 augustus jl vanuit Toesiagen

J6 Tevens invorderingsoverzicht van de CAFll zaak met aantallen en beschrijving van de

bevindingen

37 Uitschrijven van de procedure invordering wetgeving beieid praktijk en instructies En wat is

afgelopen tijd ais het gaat om invordering wettelijk en in de praktijk gewijzigd wat reievant is voor

CAFll

Actiepunten Toesiagen
J3 Geef een beschrijving van het proces waarin werd bepaald of stukken uit dossier toesiagen wel

of niet in dossiers voor de juridische procedures werden opgenomen

39 Beschrijf de gevoigen van besluiten ten aanzien van vraagouders op de toegankeiijkheid van

het portai na de stopzetting voor betrokken ouders en wat was het gevolg als de toegankeiijkheid
was beperkt Doe een check op de juistheid voliedigheid van de piaatsing op een toezichtsiijst en

andere vormen hiervan

310 Breng in beeid voor CAF 11 waar de stopzetting an sich de oorzaak was van

vervoigprobiemen niet denken te kunnen betaien opvang stopzetten opvang vervallen recht

311 Verhelder de koiomnamen van het excelbestand en vul het bestand aan o a op het punt

datum stopzetten en de relatie tussen beschikking vermindering terugvordering

312 In het proces van uitgebreide beschrijving van CAF 11 casuistiek komen naast de gevalien die

zwart of wit zijn grijze casussen naarvoren Deze casussen worden gedeeld met de commissie

Toesiagen tracht de nu bekende opieggers in te delen in categorieen de twijfeicategorieen
worden besproken met de commissie

313 Voorbereiden van het gesprek van 12 September door de casussen toe te lichten waar

contante betaiingen speien de kassiersfunctie reden is voor afwijzing op de zaak betrekking
hebbende stukken dossieropbouw en wat aan de rechterwerd voorgelegd en een toelichting te

geven op aansprakeiijkheid ouders i c m fraude bij gastouder bureaus in 2012 en 2013 [ 10 2 g | |
enf^
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J14 Geefaan of het procesverloop zoals beschreven in de zaak die is beoordeeld doorde RvS

uitspraak april 2019 kenmerkend is voorde meeste zaken of juisteen uitzondering

problematiek m n veroorzaakt na stopzetting

315 Licht toe of de controlemethodiek bij CAF 11 afweek van andere CAF zaken en reguliere
toezichtacties m n gezien de strengheid een tweede behandelaar controle na toekenning
vormfouten etc

J16 Licht toe welke schadevergoedingen worden en zijn toegekend in kiachtprocedures wat is

daarvoor de procedure buiten het standaardbedrag i v m overschrijding bezwaartermijn

317 Geef aigemene informatie over de duur van bez\Afaartermijnen in de periode 2014 t m 2016

wat was de roi van CAF zaken daarbij oorzaak gevoig en geef aan welke waarborgen er in de

organisatie zijn voor separate beoordeiing in primaire fase en bezwaarfase
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10 | I0 2 e 110 2 6 l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl1

j io 2 e |@adviescomrriissieuitvoeringtoeslagen nl [l iQ 2e |@adviescorrimissieuitvoeringtoeslagen nl]
10 2 41 I0 2 e Id 10 2 e I UITVOERINGSBELEIdC |e
lo 2 e| 10| 0 27^1 UrfVOERINGSBEL El D

Mon 9 y 2 uiy j 18 03 PM

Normal

To 10 2 e

0 AUT Toeslagen[ ]@min fin nl]10 2 eCc

From

Sent

Importance

Subject FW Beantwoording vragen AUT deel H

MAIL RECEIVED Mon 9 9 2019 3 18 03 PM

Beantwoording vragen AUT deel H docx

ATT00001 htm

Beste 10 2 6 en I0 2 e

Hierbij zend ik jullie de antwoorden op een viertal vragen uit de mail van 27 augustus

Hartelijke greet

0^ 10 2 6

Van | 10 2 e |@belastingdienst nl

Verzonden maandag 9 September 2019 15 15

Aan | 10 2 e~^|^ UITVOERINGSBELEID AUT Toeslagen

Onderwerp Fwd Beantwoording vragen AUT deel H

[l0 2 ^| 10 2 6

Begin doorgestuurd bericht

Van 1 I0 2 e || loi^
Datum 8 September 2019 om 22 08 05 CEST

Aamj2^ I ] 10 2 6 | UITVOERINGSBELEID
”

’

10 ^ e @belastingdienst nl

Kopie
10 2 6

g belastingdiensOil I02 ^ iq| io 2 e

Onderwerp Beantwoording vragen AUT deel H

10 2 6 10 2 6 @belastingdienst nl

SZ10 2 6 10 2 6 »6

@belastingdienst nl
I 10 2 610 2 6 10 2 6

l@belasting dienst nl10 2 6

Hoi I 10 2 6 I enio 2 ^

Hierbij ontvangen jullie de antwoorden op de vragen onder deel H van de commissie AUT Zorgen jullie voor doorzending Alvast

dank

Met vriendelijke groet

10 2 e|l|d^10 2 6

10 2 6

Belastingdienst Toeslagen
Graadtvan Roggenweg 500 | 3531 AH Utrecht

Postbus 2092 I 3500 GB Utrecht

M 2 ^^^ 2|^ 2 41

1@belastinqdienst nl10 2 6

http www toeslaaen nl

Secretaresse JO ^e
T 0 2 fl0 2 |]^| 2jU
Ml||0 2ff 2j^ 2|^ 2|^ 2jij

10 2 6

g belastinqdienst nl10 2 6
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Beantwoording vragen AUT 27 augustus categorie H

HI Wat betekent de afkorting 1ST

1ST betekent Integraal Subjectgericht Toezicht Dit team is bedoeld om al vroeg in het

aanvraagproces toezicht uit te voeren waarbij alle verschillende Toeslagsoorten kunnen worden

betrokken Het motto van het team is dat iedere burger het toezicht krijgt dat hij verdient Het

team houdtzich voornamelijk bezig met werkzaamheden die voortvioeien uit risicoseiectie ook de

primaire behandeling van burgers in CAF zaken \worden in dit team uitgevoerd

H2 Wat is de aanleiding geweest voor het wijzigen van de werkwijze bij Toeslagen in

juli 2016

Op deze vraag is nog geen eensiuidend ant\«oord te geven Er ligt geen MT besluit aan ten

grondslag Medewerkens uit die periode geven aan dat er meerdere factoren een rol speeiden
• Erzou een nieuwe functionaliteit aan het Toeslagensysteem TVS worden toegevoegd

waarmee het opschorten van uitbetalingen mogelijk werd gemaakt Deze functionaliteit is

echter niet tot uitvoering gekomen
• Voor het toepassen van die functionaiiteit is een vaktechnisch memo opgesteld waarin de

mogelijkheden van opschorting zijn geduid Dit memo is toegevoegd als bijiage bij deze

beantwoording
• In 2016 werd binnen Toeslagen gesproken over manieren om de balans tussen

fraudebestrijding en dienstverlening te verbeteren Hierbij paste de zachte stopzetting als

methode minder

Vanaf juli 2016 is in het opdrachtformulier bij CAF zaken de zachte stop niet meer opgenomen

Medewerkers uit het IST team melden dat zij daarom de zachte stop ook niet meer toepasten Op
een enkel incidenteel geval na waarvoor nog onderzoek loopt of dit werkelijk zachte stops zijn
of dat er een andere oorzaak voor de wijziging in het toeslagrecht was komt uit data analyse naar

voren dat inderdaad geen zachte stops meer in CAF zaken zijn toegepast

H3 Wat betekent concreet de preventieve stop die in koiom stopzetting datum excel

bestand CAFll wordt genoemd Want ais we de fiiters zetten op 2014 en preventief
dan komen 14 namen tevoorschijn die [op een na] geen bezwaar hebben ingediend en

van wie de KOT snel is hervat

Preventief is een term die vanuit de handmatige vulling door medewerkers is opgevoerd en

waarmee ook de zachte stop werd bedoeld In de betreffende koiom hebben medewerkers allerlei

stopzettingsredenen aangegeven en daarbij de termen uit de bevindingen van de behandelaar

destijds overgenomen

H4 Wat betekent concreet zachte stop en wat is het verschil met de preventieve stop
De zachte stop en de preventieve stop zijn twee benamingen voor dezelfde omstandigheid de

lopende kinderopvang toeslag wordt gestopt gedurende de uitvraag van bewijsstukken en de

beoordeling daarvan Er vindt nog geen herberekening naarde voorliggende maanden van het

lopende jaar of eerdere jaren plaats Nadat de beoordeling is afgerond wordt de toeslag weer

gestart of definitief gestopt In dat laatste geval kan op basis van de feiten ook de eerder

toegekende toeslag worden teruggevorderd Daarvoor worden dan nieuwe beschikkingen
afgegeven

De praktische uitvoering van de zachte stop gebeurt door de behandelaar in het IST team Op
basis van het opdrachtformulier en een eerste analyse in het toeslagensysteem verstuurt de

behandelaar een vraag of baliebrief naar de burger waarin hij de stopzetting aankondigt
Gelijktijdig zet hij een toekomstige stopdatum in het systeem zodat de toeslag op een specifleke
datum in CAF 11 meestal 1 September 2014 wordt gestopt Daarbij wordt rekening gehouden
met stopzetting voor de eerstvolgende betaalrun en met het gegeven dat de toeslag vooraf wordt

uitbetaald uitbetaling in September ziet op toeslag over oktober Rond de betaaldatum wordt

automatisch de nieuwe beschikking verstuurd aan de burger waarin het gewijzigde recht op

toeslag wordt vermeld Bij een zachte stop is dat recht gelijk aan het tot dan toe uitbetaalde

bedrag aan toeslag zodat geen navordering ontstaat Tegen die beschikking kan de burger in

bezwaar komen Het versturen van de aangepaste voorschotbeschikking heeft normaliter enkele

weken na het aanbrengen van de zachte stop in het toeslagensysteem plaatsgevonden

De gehanteerde werkwijze Is volgens betrokken medewerkers gebaseerd op de mogelljkheid in

artikel 23 AWIR om de uitbetaling van toeslagen op te schorten Aangezien dit systeemtechnisch
niet mogelijk was is geprobeerd de bedoeling van dit artikel te benaderen met de zogenaamde
zachte stop De praktische uitwerking benadert echter ook de toepassing van artikel 16 AWIR

aangezien hetvoorschot wordt herzien en hierovereen beschikking wordt verstuurd
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10 | I0 2 e 110 2 6 l@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl1
io 2 e Id io^ e |@adviescorinmissieuitvoeringtoeslagen nl |] i0 2 e |@adviescommissieuitvoeringtoeslagen nl] AUT

@minfin nl]
1Q 2 e |0 2 ^0 2 ^ UITVOERINGSBELEID

Thur 9 12 2019 9 17 09 AM

Normal

To

Cc 10 2 6

10 2 eToeslagen
From

Sent

Importance

Subject 20190911 Memo effect op latere toeslagjaren
MAIL RECEIVED Thur 9 12 2019 9 17 09 AM

20190911 Memo effect op latere toeslaaiaren docx

Dag 10 2 6

In het telefonisch overleg tussen dhr Dormer en de stas is gesproken over het in beeld brengen van de effecten van het

stopzetten op latere jaren

Bijgaande memo is voor zover uitvoerbaar een antwoord op deze vraag

Groeten
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Memo CAF 11 en effect op latere toeslagjaren
11 September 2019

Aanleiding
Uit het gesprek van de heer Donner met de staatssecretaris kwam de vraag naar voren wat het

effect van de behandeling in CAF 11 was op het aanvragen van kinderopvangtoeslag in de jaren na

2014 Hieronder treft u de beantwoording aan

Aanvraag kinderopvangtoeslag na 2014

In CAF 11 is bij 302 burgers in de zomer van 2014 de kinderopvangtoeslag over de jaren 2012 t m

2014 beoordeeld Van deze burgers zijn er 288 op een lijst voor handmatige beoordeling geplaatst
Dit betekent dat hun nieuwe toeslagaanvraag niet direct door het systeem werd goedgekeurd
maar dat eerst een handmatige beoordeling door een behandelaar van Toeslagen moest

plaatsvinden Na een positieve uitkomst van deze beoordeling wordt een voorlopige beschikking
verstuurd en vindt uitbetaling van de toeslag plaats Alle burgers konden een aanvraag via de

website indienen Bij de burgers die niet op een lijst zijn geplaatst was geen specifieke beoordeling

nodig buiten de reguliere controlemechanismes zoals op aanwezigheid van kinderen in BVR

wanneerzij een nieuwe aanvraag voor kinderopvangtoeslag deden

De toeslagaanvragen van de burgers die op een lijst waren geplaatst kwamen ter beoordeling
terecht bij het reguliere team uitval uitworp van Toeslagen Als zij het klantbeeld van de burger
bekeken en zagen dater sprake was van een CAF behandeling werd de beoordeling overgedragen
aan het IST team of in samenwerking met dit team opgepakt De beoordeling van de aanvraag

bestaat uit het opvragen van bewijsstukken via een vraagbrief en het op basis van de reactie van

de burger vaststellen van het recht op kinderopvangtoeslag

Wanneer de beoordeling leidde tot een positief resultaat werd de kinderopvangtoeslag maandelijks
uitbetaald Na afloop van het toeslagjaar stelt Toeslagen de kinderopvangtoeslag en andere

toeslagen definitief vast Flierbij wordt gebruik gemaakt van contra informatie zoals loongegevens
en de jaaropgaven van de kinderopvangorganisaties Bij het vaststellen van de definitieve

toekenning spelen de lijsten voor handmatige beoordeling geen rol

Aantallen aanvragen en toekenningen

Gevraagd is om een cijfermatig inzicht van het aantal aanvragen en toekenningen

kinderopvangtoeslag per jaar Dit inzicht is niet eenduidig uit het systeem op te leveren Dit wordt

veroorzaakt door de toeslagensystematiek inhoudende dat burgers in enig jaar een aanvraag doen

voor kinderopvangtoeslag en dat deze aanvraag normaliter meerdere jaren kan doorlopen tot het

moment dat de burger geen kinderopvang meer nodig heeft Bijvoorbeeld wanneer de burger stopt

met werken of het kind naar de basisschool gaat We kunnen dus niet met zekerheid vaststellen in

hoeverre er in het geval van CAF 11 burgers zijn die hun kinderopvangtoeslag vanuit eerdere jaren

gecontinueerd zouden hebben wanneer Toeslagen in 2014 de toeslag niet had stopgezet

Vraagouders hebben dit wel aangegeven tijdens de gesprekken met de directeur Toeslagen en in

brieven aan de staatssecretaris Betrouwbare aantallen zijn echter niet op te leveren

De cijfers die we wel betrouwbaar kunnen aanleveren zijn de volgende
• Voor 288 ouders was een handmatige beoordeling noodzakelijk voordat hun nieuwe

kinderopvangtoeslag werd goedgekeurd
• In 2015 hebben 62 ouders een aanvraag kinderopvangtoeslag gedaan daarvan hebben 59

een voorlopige toekenning ontvangen Bij 53 ouders is de definitieve toekenning van de

kinderopvangtoeslag vastgesteld op een bed rag groter dan € 0 Bij 9 ouders 62 53 is de

definitieve toekenning vastgesteld op nihil

• In 2016 hebben 25 ouders een aanvraag kinderopvangtoeslag gedaan zij hebben allemaal

een voorlopige toekenning ontvangen Bij 22 ouders is de definitieve toekenning van de

kinderopvangtoeslag vastgesteld op een bed rag groter dan € 0 Bij 3 ouders is de

definitieve toekenning vastgesteld op nihil

• In 2017 hebben 21 ouders een aanvraag kinderopvangtoeslag gedaan daarvan hebben 20

een voorlopige toekenning ontvangen Bij 16 ouders is de definitieve toekenning van de

kinderopvangtoeslag vastgesteld op een bed rag groter dan € 0 Bij 5 ouders 21 16 is de

definitieve toekenning vastgesteld op nihil
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In 2018 hebben 17 ouders een aanvraag kinderopvangtoeslag gedaan zij hebben allemaal

een voorlopige toekenning ontvangen Toeslagen heeft de definitieve toekenning over 2018

nog niet afgerond Tot nu toe is bij 8 ouders de definitieve toekenning van de

kinderopvangtoeslag vastgesteld op een bed rag groter dan € 0

In 2019 hebben tot nu toe 8 ouders een aanvraag kinderopvangtoeslag gedaan zij hebben

allemaal een voorlopige toekenning ontvangen De definitieve toekenning vindt na afloop
van het jaar 2019 plaats
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To: 	1 	tol 10.2.e [10.2.el@adviescommissieuitvoeringtoeslagen.nl] 
Cc: 	AUT-Toeslagen I 	10.2.e 	@minfin.nl] 
From; 	10.2.E 0.24 lUITVOERINGSBELEID) 
Sent: 	Tue 9/17/2019 11:24:48 AM 
Importance: 	Normal 
Subject FW: Beantwoording AUT deel I (gedeelte TSL. UHB volgt?) 
MAI 	 Tue 9/17/2019 11:24:48 AM 
Beantwoording vragen AUT deel I - vraag 1 en 4.docx  
20140902 MT Toeslagen - memo proportionele toekenning KOT.pdf 
20140902 MT Toeslagen - verslaglegging besluit proportionele toekenning KOT.pdf 
20150203 MT Toeslagen - verslaglegging besluit proportionele toekenning KOT.pdf 
20150203 MT Toeslagen - vervolgmemo proportionele toekenning KOT.pdf 

215,155 

Beste [10.2.01, 

Op 3 september hebben jullie een aantal vragen gesteld over adressering / signalering door de BD inzake CAF. 

De eerste en vierde vraag worden met deze mail van een antwoord voorzien. De vragen naar wat SZW heeft besloten en waarom eea 
uiteindelijk niet is doorgegaan kunnen nu helaas nog niet beantwoord worden. Hiertoe staan vragen uit bij SZW. 

In de stukken wordt verwezen naar casuistiek. 

Mede om die reden stuur ik je afzonderlijk nog informatie toe over fraudecasussen die vooraf gingen aan CAF-11 

Groeten 

0.2. 10.2.e 

Van: ' to 2 e 	ii@belaStingdierlStril 

Verzonden: dinsdag 17 september 2019 10:42 
Aan:: 	10.2 el°  2 41? (UITVOERINGSBELEID) 
Onderwerp: Fw: Beantwoording AUT deel I (gedeelte TSL, UHB volgt?) 

Met vriendelijke groet, 

[0,241 10.2 ei 

	DoDrgesttkrd cootp 	21101C.2.e 	[1_1(LVDILlop 1(-09-20' g 1(142 	 

Ven 10,2.4 	10.2.e 	oeslageniBLD 
A3111 10.2.e 	10=22, 	lastingdIend,10,24.(00727 lp-072A) (UITVOERINGSBELEID)" 177f072, e . 	I- Cc. r—A0_,Ië 	_j UITVOERINGSBELEID)"< 10,2.e o infin_ntl 	10.2.e 	peelastingdienst, 

10.21.0.2.0  (el-KB)"11-072--01Illr01-11 	10.2.e 	.iBeittbUllgUenbi 
fkillfill IJ- 	LU19 15:06 
Onderwerp: Beantwoording AUT deel I (gedeelte TSL, UHB volgt?) 

10,2.e 
	I@Belastalgáenst, 

Hoi 02 
	

[ 102.e  

Hierbij de beantwoording van de vragen 1 en 4 onder deel I. De 2 andere vragen die hier gesteld waren moeten 
beantwoord worden via SZW. Volgens mij is 1c.2.e hier mee bezig, daarom ook hem in cc, 

Zorgen jullie voor doorzending van alvast dit gedeelte? Dank. 

De beantwoording van de vragen onder deel J n.a.v. overleg 6 september volgt uiterlijk dinsdag. 

Met vriendelijke groet, 

I 10.2.e 11 .259 	10.2.e 	10.2.1(1e 
10.2.e 
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