
Oplegformulier  
Status: 05-10-2020 
 
1. Zijn er aanwijzingen dat er sprake kan zijn van een acute of zeer schrijnende zaak?  

 

Ja  ☐ namelijk: a) acuut  ☐ -> vermeld aanwijzingen onder 6. 
b) zeer schrijnend ☐ -> vermeld aanwijzingen onder 6. 

Nee ☐  
 
 
2. Persoonsgegevens  

 

Ouder   
o Naam  
o BSN   
 

Kinderen* Kind 1 Kind 2 
o Naam   
o Geboortedatum   

 Kind 3 Kind 4 
o Naam   
o Geboortedatum   
 

Toeslagpartner  
o Naam  
o BSN   
 

Bewindvoerder Ja ☐ Nee ☐ 
* Meer Kinderen? Voeg dan aub aanvullende regels toe1. 

 
 
3. Maakt de ouder onderdeel uit van een CAF-zaak of ander groepsgewijs toezicht (pre-CAF-onderzoek 

of ander onderzoek in team Fraude) die/dat als vergelijkbaar met CAF-11 is beoordeeld?  
 

Ja    ☐ 
Nee ☐ 
 
 

4. Verzoek 
 

o Ingangsdatum verzoek om compensatie/ 
herbeoordeling/ melding  

o Afloopdatum behandeltermijn  
o Betreft KOT over welke jaren?  
 
 

5. Pre-advies 
 

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

compensatieregeling (Art 49b Awir i.c.m. Compensatiebesluit)? 
 

Berekenings-
jaar*  

Ja Nee  
 Want - er is geen sprake van - er is sprake van 

 ☐ ☐ 

 

Institutionele 
vooringenomenheid ☐ Evident geen recht ☐ (Non-response) ☐ 

 ☐ ☐ Institutionele 
vooringenomenheid ☐ Evident geen recht ☐ (Non-response) ☐ 

 ☐ ☐ Institutionele 
vooringenomenheid ☐ Evident geen recht ☐ (Non-response) ☐ 

 ☐ ☐ Institutionele 
vooringenomenheid ☐ Evident geen recht ☐ (Non-response) ☐ 

* Mocht een zaak meer berekeningsjaren omvatten, voeg dan aub aanvullende regels toe (zie voetnoot 1). 
 

                                               
1 Ga met de cursor in de laatste rij vd tabel staan -> boven rechts verschijnt een nieuw tab Indeling -> Hieronder 
invoegen. Inhoud aub met copy paste overnemen. 



o (Indien je hierboven met ‘nee’ hebt geantwoord): Komt de ouder mogelijk voor een van de 
andere regelingen hieronder in aanmerking?   
 

Berekenings-
jaar* 

Ja ☐, namelijk Nee ☐,   
Hardheid van het stelsel  
(Art. 49 Awir Hardheidsregeling) 

O/GS tegemoetkoming  
(Art 49c Awir) 

helemaal 
geen recht 

 ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ 
 ☐ ☐ ☐ 

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

(denk aan AVG & privacy- aspecten, zie stap 2 in de instructie in kader 1.):  
 

 

 
 
7. Overige omstandigheden  

o Zijn er verder nog omstandigheden waarvan het beoordelingsteam kennis moet nemen?  
(denk aan AVG & privacy- aspecten, zie stap 2 in de instructie in kader 1.) 

 

 

 
 
8. Overgedragen door   

 

o Naam PZB’er  
o Datum   

 


