
Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BD 
Regeling Wet Kinderopvang 

Concept verslag: 30 januari 2012 

Aanwezig namens: 
SZW-• 

10.2.e 
Ministerie van Financien/DGB ei 

1 
	 10.2.e 
B elastingdienst/Toeslagen 

1  — 	 162.e 	 I 
Afwezig: 

10.2.e 

Opening en mededelingen 
10.2.e opent de vergadering. 

2. Verslag 28 november 2011  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
1) Gestalde gelden: Wordt geagendeerd voor het volgende overleg. 

4. Stand van zaken uitvoering Kinderopvangtoeslag  
Cijfers tot wk 51 2011. 

DT 2010 
Totaal bestand 566.170 
267.711 definitief = 47% 
298.459 nog te doen 

DT 2009 
Totaal bestand 539.643 
379.436 definitief = 70% 
160.194 nog te doen 

DT 2008 
Totaal bestand 486.164 
467.853 definitief = 96% 
18.311 nog te doen 

5. Voortgang NTS  
Gaat prima_ Geen bijzonderheden te melden. 

6. Invulling fraudebeleid 
Gesproken wordt over de zaak 10.2.g 	Voorgesteld wordt om hierover door te praten in een separaat 
overleg. 10.2.e  plant hiervoor een overleg. 
Boete besluit. Wordt voorbereid door BIT. De beleidsdepartementen worden vervolgens betrokken om 
eenvormigheid vanuit de AWIR over de regelingen te krijgen. In maart meer duidelijkheid_ Initiatief ligt bij 
BIT_ 

7. Doelgroepen en koppeling uren  
Het betreft de vaste eigen bijdrage. De vraag is hoe in een maand waarin de toeslag wordt aangevraagd of 
wordt beëindigd de vaste eigen bijdrage in beschouwing genomen dient te worden waarbij geldt dat de 
toeslag lopende de maand wordt aangevraagd of lopende de maand wordt beëindigd. Hiervoor bestaan 2 
mogelijkheden, te weten: 
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een draaiboek hoe in dat soort situaties wordt gehandeld? " zoekt dit uit. 10.2.e 

1 altijd de vaste eigen bijdrage in mindering brengen (het volledige bedrag) 
2 naar rato van het aantal dagen toepassen 

Voorkeur van de Belastingdienst heeft optie 2. Op optie 2 is de systeem ontwikkeling ingezet. Vraag van 
is om hoeveel gevallen het gaat en wat daarmee het financiële belang is_ 10.2.ezoekt dit uil. 

8. Wet- en regelgeving 
AMvB fraude: Voorlichtingsplicht KOl wordt mogelijk per 1 juli ingevoerd_ 
WWIK overgangsmaatregel: Geen WWIK meer vanaf 1 juli 2012. Voor doelgroepers geldt in 2012 nog niet 
de koppeling met het uren criterium. Een uur doelgroeper vel& 1 juli betekent volgens de juristen van B/T 
recht voor het hele jaar 2012 (staande wetgeving)..1 10.2.e 1checkt nog bij een jurist van SZW hoe zij erin 
zitten. 
10.~.é 	om de info op de site weer terug te zetten over het urencriterium voor zelfstandigen. 
zal dit doorgeven_ 

9. Rechtszaken 
10.2.g 

110.2.e1 

10.2.e 

SZW wordt verder op de hoogte gehouden van rechtszaken. 

10. DG Overleg  
Voorgesteld wordt het DG overleg in februari te plannen.' 10.2,8  ]coordineert eea. 

11. Capaciteit bij BD voor LRKP-afstem ming  
Inzet wordt gewaarborgd. 10.2.e  komt hierop terug_ 

12. Rondvraag  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Het volgend overleg is gepland op 27 februari 2012 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BD 
Regeling Wet Kinderopvang 

Concept verslag: 27 februari 2012 

Aanwezig namens: 
SZW.•  

10.2.e 
Ministerie van Financien/DGBei  

10.2.e 	j 
B dastingdienst1Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig: 

10.2.e 

1. 	Opening en mededelingen 
10.2.e heeft een andere baan. Haar vervanger wordt 	10.2.e  

2. 	Verslag 30 januari 2012 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v. blz. 1, punt 6: de zaak 	10.2.g 	wordt neergelegd bij de landsadvocaat. 

3. 	Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
3) Boetebesluit: ligt bij MT/Toeslag en. Wordt geagendeerd voor het volgend overleg 
4) Vaste eigen bijdrage: naar rato toepassen_ Gaat om 20 van de gevallen die lopende een maand starten 
en om 15% van de gevallen die lopende de maand stoppen. 
5) VVV/IK gevolgen: dit wordt een apart agendapunt 
6) Aanpassen site: is gebeurd. 

In het verlengde van de actiepuntenlijst vraagtr10.2.8 hoe e.e.a. geregeld is m.b.t. grootaandeelhouders. 
Afgesproken wordt dat SZW uitzoekt of er nadere informatie nodig is. 

4. 	Stand van zaken uitvoering Kinderopvangtoeslag  
Erzijn momenteel geen cijfers. De eerste cijfers uit NTS komen deze week en zullen gemaild worden naar 
de leden van het afstemmingsoverleg_ 

5. 	Optimalisering van de KOT-toekenning op basis van LRKP-gegevens  
SZW/KO zou graag samen met BD-T een analyse maken van de risico's die kleven aan het gebruik 
van LRKP-gegevens bij de KOT-toekenning. 
We hebben een aantal correcties gehad op RKT omdat de koppelkeg tussen LRKP en RKT niet vlekkeloos 
verliep, en de zorg van SZW is op dit moment dat op de een of andere manier fouten toch nog doorwerken 
in de definitieve vaststelling van de KOT over 2011. Met als voornaamste risico onterechte 
terugvorderingen of verlagingen met terugwerkende kracht. Het zou mooi zijn als we die risico's in beeld 
zouden kunnen brengen om daar tijdig op in te spelen. 
Daarnaast is het goed om mogelijke risico's bij de toeslagtoekenning als gevolg van het gebruik van LRKP 
in het gewone proces van bevoorschotting, stopzetting en verlaging in kaart te brengen om daarop in ie 
kunnen spelen. In feite zouden we de KOT-toekenning op basis van LRKP willen optimaliseren, samen met 
B. 
Er is een technisch probleem waarvoor een tijdelijke oplossing is gevonden. Is inmiddels bijna definitief 
opgelost. 
Er moet een procedure beschreven worden bij asynchroniteit. 
Er is enige moeite om mensen van NTS aan tafel te krijgen om over asynchroniteit te spreken_ Weten we of 
de koppeling goed gaat werken in NTS? 
10.2.e gaat achter deze punten aan_ Actie:  10.2.e  

6. 	NTS 
Zie vorige punt 
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7. 	Agenda DG-overleg  
10.2.e 'stelt voor het overleg uit te stellen. Is akkoord. Voorgesteld wordt om het overleg voor de zomer te 
laten plaatsvinden. Voor dit overleg in ieder geval het punt fraude agenderen_ 

8. 	Gestalde gelden  
Met de organisati 10 2 g 
de gelden terug te njgen. 
worden. Actie: 	10.2.e 

zijn de eerste stappen gezet. Het is de bedoeling dit ook bij andere instellingen 
vraagt om informatie zodat de minister van SZW geïnformeerd kan 

9. Invulling fraudebeleid 
Het Handhavingsplan is gereed en ligt bij MT/Toeslagen_ Binnenkort zal er een sessie gehouden worden 
met de departementen om dit plan te bespreken. 

10. Doelgroepen en koppeling uren 
Geen nadere informatie_ 

11. Wet- en regelgeving 
Geen nadere informatie_ 

12. Rechtszaken  
Een individuele zaak rondom de Appelbloesem is door Toeslagen gewonnen_ Eiser is echter wel in hoger 
beroep gegaan. 

Nagekomen agendapunten  
Kamervragen arme fraudeurs: hier kan MinFin geen antwoorden op geven_ Daarvoor moet SZWbij het 
ministerie van Veiligheid en Justitie zijn. 

Deeltijdstudenten/werkstudenten: Werkstudenten dienen als voltijds werkend beschouwd te word en voor 
het maximum aantal uren. Zij zijn geen doelgroepers aangezien voltijds studeren. Gevraagd wordt om dit 
met enige spoed op te lossen. Toeslagen bedenkt een tekst voor I 	t Actie: 10.2.e 

13_ 	Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruikt gemaakt. 

Het volgend overleg is gepland op 26 maart 2012 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BD 
Regeling Wet Kinderopvang 

Concept verslag: 26 maart 2012 

Aanwezig namens: 
SZVV: 

10.2.e 
Ministerie van Financien/DGBel 

P 
	

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.9 
Afwezig: 

1. Opening en mededelingen 
Aangezien er een aantal nieuwe mensen zijn beginnen we met een voorstelrondje. 

2. Verslag 27 maart 2012  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v. blz. 1, punt 2: de zaak 	10.2.g " wordt niet neergelegd bij de landsadvocaat 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
1) Gestalde gelden: het plan van aanpak is besproken in het MT van Toeslagen_ Er komt een aangepast 
plan van aanpak. Dit zal geagendeerd word en voor het volgend Afstemmingsoverleg. Afgesproken wordt 
dat Toeslagen contact zal opnemen medio  2g  overbij hun gestalde gelden. 
6) Urencriterium: SZWzoekt uit of er iets over grootaandeelhouders en uren criterium op de site moet 
worden gezet. Actie: SZW 
7) Faillissementen: voortouw faillissementen bij SZW. Er dient een (MA-lijst gemaakt te worden_ De 
curatoren van  10.2.g 	hebben overleg gehad met Belastingdienst Blauw. 
8) Agendapunten DG-overleg:1 	 !overleggen over agendapunten 
9)~ vraagt wanneer de uitvoeringscijfers komen. Deze zijn vrijdag 23 maart verstuurd. 

4. Stand van zaken uitvoering Kinderopvangtoeslag  
DT 2010 
Totale populatie 566.000 
Afgedaan zijn er 294_000. Dit is 52%. Erzijn er nog 272.000 te doen. 

DT 2009 
Totale populatie 539.000 
Afgedaan zijn er 408.000. Dit is 76%. Erzijn er nog 131.000 te doen. 

DT 2008 
Totale populatie 486.000. 
Afgedaan zijn er 470.000. Dit is 97%. Erzijn er nog 16.000 te doen. 

5. Wet- en regelgeving 
De Ministeriele Regeling Voorlichtingsplicht komt zo snel mogelijk. 
Feestdagen: gaat niet in per 111/2013_ Dat wordt niet gered_ 

6. Gastouders in de vrijgestelde gebieden  
De vrijgestelde gebieden zijn Belgie in zijn geheel en Nordrhein-Westfalen in Duitsland. De eisen die daar 
gelden, gelden ook voor de KOT. Dit betekent in de praktijk dat er bij de vraagouders papieren opgevraagd 
moeten worden. Dit is omslachtig en fraudegevoelig. Toeslagen wil dat de26q2istouders ook geregistreerd 
worden in het register buitenland_ 
Voornoemde maatregel is ingegaan per 2010.10.2.  eelt mee dat er toen al in de uitvoeringstoets gewezen 
is dat het lastig uit te voeren en omslachtig is. 
SZW neemt e.e.a. mee. Het betekent dat de ministeriele regeling aangepast moet worden. Actie: SZW 
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7. 	Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruikt gemaakt. 

Het volgend overleg is gepland op 21 april 2012 
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10.2.e 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BD 
Regeling Wet Kinderopvang 

Concept verslag: 23 april 2012 

Aanwezig namens: 
SZVV: 

Ministerie van Financien/DGBet 
10.2.e  

B elastingdienstlroeslagen 
10.2.e 

Afwezig: 
10.2.e 

1. 	Opening en mededelingen 
-10.2.e  opent de vergadering. Punt 7 van de agenda kan vervallen. 

2. 	Verslag 26 maart 2012  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v. blz. 1, punt 3: het urencriterium zal de volgende keer besproken worden. 

3. 	Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
1) Gestalde gelden: doorgeschoven naar het volgend overleg. 
2) Boetebesluit:  10.2.e Is aanwezig geweest bij het overleg over het Handhavingsplan en het boetebesluit_ 
Bij het eerste verzuim komt er een brief, bij het tweede verzuim een boete van 10%, bij het 3e  verzuim een 
boete van 50% en bij volgend verzuim een vergrijpboete. Dit zijn voorstellen. Moet afgerond worden in 
mei/juni en gaat in per 1 juli 2012_ 
3) Urencriterium voor zelfstandigen: doorgeschoven naar het volgend overleg 

4. 	Stand van zaken uitvoering Kinderopvangtoeslag  
DT 2010 
Totale populatie 566.682 
Afgedaan: 299.100 = 53% 
Nog te doen: 267.582 

DT 2009 
Totale populatie 539.327 
Afgedaan: 423.148 = 78% 
Nog te doen: 116.179 

DT 2008 
Totale populatie 486.177. 
Afgedaan: 469.999 = 97% 
Nog te doen: 16.178 

5. 	Wet- en regelgeving 
Er is een verzamelwet SZW-breed. Er zitten geen zaken voor de uitvoering in_ 

Er zou ook een verzamelwet KOT zijn. 	gaat dit na. Actie: 
Punten hierin zijn: 
- Inkomensafhankelijk maken werkgeversbijdrage 
- Doelgroepers 

6. 	Plan van aanpak gestalde gelden  
Doorgeschoven naar het volgend overleg_ 

10.2.e 
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7_ 	0 &A's kinderopvangtoeslag  
Er is bij SZW een fout gemaald. Aanvragers kunnen stopgezet hebben terwijl ze nog wel recht zouden 
hebben. 
Mogelijke oplossingen: 
Tekst op website Toeslagen 
Tekst op website Rijksoverheid 
Opvanginstelling en en branche-organisaties informeren_ 

r"--gaat hier verder mee aan de slag. Het voorstel dient met enige spoed gestuurd te worden aan 
	 Actil  10.2.e 

8. Stand van zaken koppeling TNS — LRKP  
Overleg hierover gaat woensdag verder.F 10.2.e 1 wil hiermee doorgaan tot het opgelost is. 

9. Eindafrekening 2012 
	10.2.9 

Ouders moeten  er van op aan kunnen dat dit bij Toeslagen goed gaat lopen aan het eind van het jaar_ 
10, 2g is begin maart uit het LRK gehaald. 	10.2.9 	stuurt de rekening over heel 2012. Komt 

op actiepuntenlijst voor actie in voorjaar 2013. Actie 10.2.e 

10. 	Rechtzaken 
Geen nieuws. 

11_ 	AmvB Besluit experimenten integrale dagarrangement 
ER gaat geexperimenteerd worden met integrale dagopvang. De TSO komt dan in aanmerking voor KOT. 
Mag echter niet meer gaan kosten_ Er mogen geen extra uren geclaimd worden. Men zou het met de 
financiering die ze nu hebben de overige uren moeten betalen. 
Het rekenmodel wordt door SZW meegeleverd. Voor Toeslagen betekent het in principe niets. Het 
experiment duurt tot 2015. is gepland voor de MR eind mei en start bij het begin van het nieuwe schooljaar. 
Toeslagen is niet blij met het experiment. Communicatief is het niet uit te leggen en niet te controleren. 

12. 	Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruikt gemaakt 

Het volgend overleg is gepland op 21 mei 2012 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BD 
Regeling Wet Kinderopvang 

Concept verslag: 21 mei 2012 

Aanwezig namens: 
SZW:• 

10.2.e  
Ministerie van Financien/DGBef 

10.2.e"  
B elastingdienstIToeslagen 

10.2.e 
Afwezig: 

10.2.e 

1_ 	Opening en mededelingen 
10.2.© opent de vergadering. 

	

2. 	Verslag 23 april 2012  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

	

3. 	Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
1) Gestalde gelden: agenderen voor volgend overleg 
2) Boetebesluit: agenderen voor volgend overleg 
4) Verzamelwet Kinderopvang: hierin zitten allemaal kleine zaken die op een lijst van 	10.2.e 
stonden. 
5) Communicatie Q&A's: nagaan of ze op de website van Toeslagen goed vermeld staan. 
na_ Actie: 10.2.e 

	

4. 	Stand van zaken uitvoering Kinderopvangtoeslag  
DT 2010 
Totale populatie 566.933 
Afgedaan: 312.609 = 55% 
Nog te doen: 254.667 

DT 2009 
Totale populatie 539.352 
Afgedaan: 437.685 = 81% 
Nog te doen: 101.667 

DT 2008 
Totale populatie 486.183 
Afgedaan: 470.062 = 97% 
Nog te doen: 16.121 

Afgesproken wordt dat de volgende keer ook DT 2011 melden_ Actie 10.2.e 

spreekt haar zorgen uit over de BI uit NTS.1 10.2.e imeldt dat er hard gewerkt wordt om de fouten 
hieromtrent op te lossen. 

De conceptbrief koppeling uren dient goed afgestemd ie worden met SZW_ 

5. 	Wet- en regelgeving 
Bezuinigingen 2013 
De Lente-coalitie heeft anders besloten dan eerst gedacht. Er komt geen vaste eigen bijdrage maar wel 
een versnelde afbouw van het eerste kind_ De wet wordt gewoon doorgezet De Am vB is aangepast De 
inkomenstabellen worden aangepast op uniformering loonbegrip. 
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Er wordt meer bezuinigd dan nodig was. Er kunnen echter nog wel extra kosten komen van bijvoorbeeld de 
VNG. 
De Am vB ligt vrijdag in de Ministerraad_ 
Afgesproken wordt da10 t 	.2.e  — 	ide Uitvoeringstoets van UVW naar110.2.9Oestuurd wordt. Actie: 

Ministeriele Regeling Voorlichtingsplicht (kinderopvanginstellingen moeten aangeven welke uren niet voor 
Toeslagen in aanmerking komen) is naar Toeslagen gestuurd voor een uitvoeringstoets. De 
uitvoeringstoets wordt heel erg kostbaar. Afgesproken hier verder separaat over door te praten. 

SZW is bezig met de wet Ouderrechten. Het gaat hierbij om versterking van de oudercommissies. Gaat met 
name over de positie van ouders_ De feestdagen zitten hier bijvoorbeeld in. Er loopt nog een onderzoek 
naar flexibele opvang. De wet moet in het vierde kwartaal 2012 naar de Tweede Kamer. 

6. 	Plan van aanpak gestalde gelden  
Doorgeschoven naar het volgend overleg. 

10.2.e 

7. 	Rechizaken  
Nagegaan moet worden hoe de stand van zaken m.b.t 10.2.g  is_ Actie: Belastingdienst 

8. 	Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruikt gemaakt_ 

Het volgend overleg is gepland op 25 juni 2012 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BD 
Regeling Wet Kinderopvang 

Concept verslag: 25 juni 2012 

Aanwezig namens: 
SZW:• 

Ministerie van Financien/I3GBel 
10.2.e 

B elastingdienstIToeslagen 
10.2.e 	1 

Afwezig: 
10.2.e 

Opening en mededelingen 
opent de vergadering_ 

	

2. 	Verslag 21 mei 2012  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

	

3. 	Actiepuntenliist 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
1) Afvoeren_ 
2) Aanhouden 
3) Aanhouden 
4) Concept verzamelwet is ontvangen. Nadat de definitieve versie is ontvangen zal er door de 

Belastingdienst een UT worden opgesteld 
5) Afvoeren 
6) Aanhouden 
7) Regulier opnemen 
8) UT vol t. 
9) Status   10, 2, g  	bevindt zich nog in bezwaarfase, op korte termijn hoorzitting in bezwaarfase. Na 

beslissing op bezwaar volgt beroepsprocedure. Het gaat om ongeveer 10, 2, g 

	

4. 	Stand van zaken uitvoering Kinderopvanotoeslag  
Cijfers tot en met wk 
DT 2011 
Totale populatie 573.240 
Afgedaan: 595 
Nog te doen 572.637 

DT 2010 
Totale populatie 566.892 
Afgedaan: 319.069 = 56% 
Nog te doen: 247.823 

DT 2009 
Totale populatie 539.355 
Afgedaan: 442.362 = 82% 
Nog te doen: 96.993 

DT 2008 
Totale populatie 486.185 
Afgedaan: 470.192 = 97% 
Nog te doen: 15.993 

	

5. 	Wet- en regelgeving 

1. 

10.2.e 
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Concept Verzamelwet 2013 

	

6. 	Plan van aanpak gestalde gelden 
11-6. .e l geeft een toelichting op het plan van aanpak. , 

	

11, 1 	 10.2.e zal zorgen voor een aanvulling_ Actie [ 10.2.e  
11.1 

7. Boetebesluit 
Er wordt een toelichting gegeven op het boetebesluit. SZW geeft aan nog te willen reageren op het 
boetebesluit. Boetebesluit zal aan SZW worden voorgelegd. Boetebesluit zal worden gepubliceerd in de 
Staatscourant van 1 juli 2012. 

8. Rechtzaken  
Apppelbloesem: moet nog een zitting plaatsvinden, hoger beroepschrift door gemachtigde ingediend 
en verweerschrift door Belastingdienst/Toeslagen ingediend. Deze week heeft de gemachtigde van de 
belanghebbenden verzoek van Raad van State ontvangen om de zaak zonder zitting af te doen. 
Gemachtigde gaat hiermee niet akkoord en heeft gemotiveerd een brief verzonden naar Raad van 
State dat zij een zitting wenst. De praktijk van de Raad van State is dan dat er ook een zitting zal 
plaatsvinden. De aankondiging van de datum zal niet lang meer op zich laten wachten. 

9. Overgang 2012/2013: continuering kind eropvangtoeslag en uniformering loon begrip 
SZW maakt een opzet voor de communicatie. Actie SZW. 

Niet duidelijk is wat er met het MACen van 2012 naar 2013 gebeurt met vraagouders die een hoog 
inkomen hebben. Met de afbouw van de vaste voet naar 0% ontvangen deze vraagouders met één kim! in 
2013 geen toeslag meer. De vraag is of deze vraagouders een beschikking ontvangen van € 0,- waarbij er 
in 2013 sprake is van een aanvraag of dat deze vraagouders een stopbrief ontvangen en er niet sprake is 
van een aanvraag voor 2013. Want stel dat de vraagouder er achter komt dat zijn inkomen lager is en hij de 
wijziging doorgeeft in juli 2013.1n het ene geval werkt de wijziging terug tot 1 januari 2013 en in het andere 
geval geldt de terugwerkende kracht regel van één maand. Actie B/T om uit te zoeken hoe het nu 
precies zit. 

10. Uren die wel en niet inrekening worden gebracht 
Wordt geagendeerd voor het volgende overleg_ 

11. Uit het beheerverslag 13D2011: toezichtactie in 2011 onder GOB's en aangifte qastouders met  
inkomsten uit kinderopvang (b): resultaten  
104 GOB's in de regio Utrecht-Gooi zijn onderzocht. Conclusie is dat 90% van deze GOB's het goed voor 
elkaar hebben en dat bij 10% verder wordt gekeken. Als de resultaten hiervan aanleiding geven dan vindt 
er een landelijke uitrol plaats. 

12. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Het volgend overleg is gepland op 27 augustus 2012 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BD 
Regeling Wet Kinderopvang 

Concept verslag: 3 september 2012 

Aanwezig namens: 
SZW: 

Ministerie van Financien/DGBef 
10.2.e 

Belastingdienstfroeslagen 
10.2.e 

Afwezig: 
10.2.e 

Opening en mededelingen 
opent de vergadering. 

2. 	Verslag 25 iuni 2012  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3_ 	Actiepuntenlist 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 1 	kielt voor om de actielijst beter te 
onderhouden en direct na de vergadering te laten rondgaan. Dan werkt hel beter. 
1) Afvoeren_ 
2) Afvoeren 
3) Afvoeren 
4) Is gerealiseerd. Afvoeren. 
5) Afvoeren 
6) Aanhouden 
7) Afvoeren 
8) Afvoeren 
9) Wegens vakantie status niet duidelijk. Voor volgende ARO zal de status worden aangegeven. 
10) Afvoeren. Voor het volgende overleg zal de projectleider worden uitgenodigd. 
11) Aanhouden 
12) Hier onder staat aangegeven hoe het wekt. 

Terugwerkende kracht (aanvragen/wijzigen) 
In de volgende situaties kan een vraagouder met 1 maand terugwerkende kracht een aanvraag doen voor 
de KOT: 

- vraagouder heeft nooit eerder KOT aangevraagd; 
- vraagouder heeft bij het MACen een beëindigingsbrief ontvangen (aanvraag is daarmee gestopt); 
- vraagouder heeft de KOT zelf stopgezet (en daarmee zijn aanvraag beëindigd). 

Toelichting: 
Een aanvraag wordt door ons tijdens het MACen beëindigd als er in het laatste deeljaar in T een recht van 

0,- is en er ook voor T 1 een recht van 0,- is. Deze aanvrager ontvangt een beëindigingsbrief_ 
Daarmee is zijn aanvraag beëindigd (AWIR artikel 15 lid 5). 

Een aanvraag wordt door ons tijdens het MACen niet beëindigd als er in het laatste deeljaar in T een recht 
is van groter dan 0,- ook al is en het recht voor T + 1 0,-. Deze aanvrager ontvangt een beschikking van 
€ 0,-. Hij ontvangt ook een definitieve beschikking. Aanvraag loopt door! 

Om wijzigingen met terugwerkende kracht te kunnen doorgeven dient een vraagouder een aanvraag 
te doen. Met terugwerkende kracht tot aan het moment van de aanvraag kan een vraagouder dan 
wijzigingen doorgeven. 
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4. 	Stand van zaken uitvoering Kinderocivangtoeslag  
Cijfers tot en met wk 32 
DT 2011 
Totale populatie 573.825 
Afgedaan: 104.900 = 18% 
Nog te doen 468.925 

DT 2010 
Totale populatie 566.916 
Afgedaan: 339.627 = 60% 
Nog te doen: 227.289 

DT 2009 
Totale populatie 539.389 
Afgedaan: 475.916 = 88% 
Nog te doen: 63.473 

DT 2008 
Totale populatie 486.180 
Afgedaan: 470.797 = 97% 
Nog te doen: 15.383 

SZW heeft een signaal ontvangen van de AD_ Er is een stijging van de invorderingen. 
ook een dergelijk signaal binnen de Belastingdienst is afgegeven. Actie BD. 

gaat na of er 

5. Faillissementen g astouderbureaus 
SZW vraagt of de Belastingdienst bij het faillissement een gastouderbureau te werk gaat volgens een vaste 
procedure of draaiboek. Wat gebeurt er precies en wie heeft er contact met wie. De vraag komt voort uit de 
verwachte toename van het aantal faillissementen in de komende jaren en de politieke aandacht die er is 
voorde gevolgen van een faillissement voor de ouders_ De bemoeienis van toeslagen is beperkt. Nadat 
toeslagen een signaal heeft ontvangen van een faillissement (via blauw) worden de betalingen aan het 
gastouderbureau stopgezet en wordt de toeslag uitbetaald op de rekening van de vraagouder. Als het '1 
bankrekeningnummer' wordt ingevoerd zou dit probleem er niet zijn. De betaling gaat dan immers 
uitsluitend naar de ouder. 10.2.e gaat nog na hoe de Belastingdienst te werk gaat. Actie BD. 

raagt naar het standpunt van de Belastingdienst met betrekking tot derde rekeningen. De 
Belastingdienst is hier niet voor! De Belastingdienst is voor uitbetaling op de rekening van de ouder. 

6. Problematiek van de peuterspeelzalen  
10.2.e geeft aan dat als een peuterspeelzaal aan alle eisen voldoet die ook gelden voor een 
kinderdagverblijf dat er dan recht op KOT bestaat. Door SZW wordt een brief opgesteld voor de TK. Brief 
zal worden voorgelegd aan BD voor toetsing op uitvoerbaarheid. Actie SZW. 

7. Aanspreekpunt VNG bii BD  
10.2.e gaat na welke informatiebehoefte er heerst bij de VNG. Vervolgens kan worden bepaald op welke 

wijze de VNG het beste kan worden geholpen. Actie SZW. 

8. Samenwerkingsrelatie SZW-BD  
Voor het vormgeven van de samenwerkingsrelatie tussen SZW en BD zal door SZW een projectplan 
worden opgesteld. SZW levert een concept nog in september op en legt het plan voor aan de 
Belastingdienst. De BD denkt op haar beurt alvast na over haar bezetting in de projectgroep. Actie 
SZW/BD. 

9. Rondvraag  
Rechtzaken 
Apppelbloesem: 2 oktober zitting RVS. 

10.2.g 	Betreft dit een oude of nieuwe zaak? Omvang betreft zo'n 13 tot 14 miljoen. 

6 
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Verzamelwet KOT_ Actie BD. 

Buitenlandregister: 10.2.e vraagt naar de opmerking in de UT over de TM. Dit betreft een bekend punt dat 
opnieuw in de UT wordt aangehaald_ i 	'gaat nog even na of er nog verdere opmerkingen zijn op de 
UT. Initiatief ligt bij SZW. Actie SZW. 

Het volgend overleg is gepland op 24 september 2012 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BD 
Regeling Wet Kinderopvang 

Concept verslag: 24 september 2012 

Aanwezig namens: 
SZW:  

10.2.e 
Ministerie van Financien/DGBel 

10.2.e 
Belastingdienst Toeslagen  

10.2.e  
Afwezig: 

10.2.0 

1. 	Opening en mededelingen 
1 	10.2.e Opent de vergadering.'  10,2.e 'werkt sinds kort bij SZW en stelt zich voor. 

2. Verslag 3 september 2012  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
De actie•untenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
Punt 9: 10, 2g 	wachten is op hoorzitting 
Punt 1 	es a • e Gelden; hier kant een apart overleg over.)  10.2.e kal een aantal data sturen 
Punt 13: Rekentool; Komt op 15 november 
Punt 14: Kosten ministeriele regeling; er komt een aanvulling op een eerdere Uitvoeringstoets 
Punt 15: Stijging vorderingen; is bekend. De afdeling Bedrijfsvoering van Toeslagen gaat er een 
analyse op uitvoeren. 
Punt 16: Draaiboek faillissement; is bij Toeslagen ingericht. Er is een beschrijving van»!  10.2.e  zal deze 
n aarl-10.2.e P  toesturen. Actie: 
Punt 18: Projectplan samenwerkingsrelatie;1  10.2.e lis bezig met projectplan. Convenant dient 
aangepast te worden. 
Punt 191  -10,2,9 j is een zaak vanuit 2008. Hangt samen met de 	10.2.g 	zaken. 
Punt 20: verzamelwet KOT 2013; komt op 5 oktober in de Ministerraad 

4. Stand van zaken uitvoering Kinderopvangtoeslag  
De cijfers zijn er tot en met week 33. Deze zijn nagenoeg hetzelfde als tijdens het vorige overleg. Volgend 
overleg volgen nieuwe cijfers. 

5. Stand van zaken Verzamelwet 2013 
Wordt op 5 oktober besproken in de Ministerraad. 

6. Aanspreekpunt VNG en GGD bij Belastingdienst 
GGD's en VNG hebben signalen bij gastouderbureaus gemeld bij Belastingdienst Zij hebben het gevoel dat 
niet alles goed opgepakt wordt. De GGD regio's zouden een aanspreekpunt per regio bij Toeslagen willen 
hebben. 

Afgesproken wordt dat intern bij Toeslagen bekeken zal worden hoe e.e.a. loopt. SZW vraagt na om welke 
signalen het gaat en waar deze precies zijn neergelegd. Actie SZW en Toeslagen. 

7. Rechtzaken  
De Appelbloesem wordt op 2 oktober bij de Raad van State behandeld. 

8. Communicatie 2013  
De factsheet m.b.t de doelgroepouders is afgestemd. Financiën verstuurt medio november de brief. 

9. Wetgevingsoverzicht 

110.2.01 
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10.2.e  zal 10.2.e  het overzicht sturen. Actie: 10.2.e 

10. 	De werkgroep Peuterspeelzalen  
Er worden diverse varianten uitgewerkt  10.2.e zal contact opnemen met  10.2.e 	'Actie: , 10.2.e 

11. 	Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Het volgend overleg is gepland op 29 oktober 2012 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BD 
Regeling Wet Kinderopvang 

Concept verslag: 29 oktober 2012 

Aanwezig namens: 
SZW.• 

10.2.e 
Ministerie van Financien/DGBeI 
-- — 	10.2.e —  
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig: 

10.2.? 

1. Opening en mededelingen 
opent de vergadering en excuseert zich voor het feit dat de agendapunten niet tijdig door hen aan 

	1/erzonden zijn. 

2. Verslag 24 september 2012  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 

4. Stand van zaken uitvoering Kinderopvangtoeslag  
De cijfers tot en met week 42 

DT 2011 
Totale populatie 573.994 
Afgedaan: 147.371 = 20% 
Nog te doen 468.925 

DT2010 
Totale populatie 566.900 
Afgedaan: 364.517 = 63% 
Nog te doen: 227.289 

DT 2009 
Totale populatie 539.394 
Afgedaan: 499.177 = 92% 

DT 2008 
Totale populatie 486.178 
Afgedaan: 471.834 = 97% 

5. Stand van zaken Verzamelwet 2013 
Ligt momenteel bij de Raad van State. 

6. Projectplan samenwerkingsrelatie 
	1 wil verbeterpunten in de communicatie behandelen. Dit gaat met name om de communicatie 
tussen DGBeI en SZW. 

7. Wederzijdse vragen —BD aan KO en KO aan BD-; stroomlijning  
Betreft een overzicht van vragen tussen DGBeI en SZW. 10.2.e ervaart geen problemen hierbij. 

8. 	Rechtzaken  
10.2.g 	de hoorzitting moet nog plaatsvinden 
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13_ 	Wetgevingsoverzicht 
Het wetgevingsoverzicht wordt aangepast en 10.2.o zal dit rondsturen. Actie: I 10.2.e I 

14_ 	De werkgroep Peuterspeelzalen  
10.2.e zal contact opnemen met . Actie: 10.2.e 10.2.e 

De Appelbloesem: uitspraak van de Raad van State wordt in november verwacht. 

9. 	Communicatietraject Fraudewet SZW: stand van zaken 
Er is overleg geweest met' 	10 2 e 

10. Brief aan DUO  
In een brief van Handhavingsregie (Toeslagen) is aan DUO gevraagd of zij aan kunnen geven waar 4- en 
12-jarigen zijn die zowel op school als op KDV en zowel op voortgezet onderwijs als BSO zitten. 

11. Stand van zaken ombudsman / achterstanden met bezwaren: toelichting BD  
Er is een brief naar de Tweede Kamer gegaan. 

12. Augustus: neerwaarste bijstelling in de uitgaven door stopzetting aanvragen met terugwerkende  
kracht. Hoe zit dat nu in het systeem?  

Was in eerste instantie een handmatige actie_ Wordt wel geautomatiseerd alleen is nog niet bekend 
wanneer dit zal geschieden. In ieder geval in 2014. 

15. 	Rondvraag  
Voor SZW is eerste maandag van de maand ook een goede optie. 

Het volgend overleg is gepland op 26 november 2012 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BD 
Regeling Wet Kinderopvang 

Concept versla 3 december 2012 

Aanwezig namens: 
7t111- 

Ministerie van Financien/DGBel 

Belastingdienstrfoeslagen 

Afwezig: 

Opening en mededelingen  
opent de vergadering. Gezien het feit dat er nogal veel nieuwe mensen aangeschoven zijn volgt er 

een voorstelrondje_ 
Aan de agenda wordt nog het agendapunt Peuterspeelzalen toegevoegd. 

2. Verslag 29 oktober 2012  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld_ 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt doorgeschoven naar het volgend overleg_ 

4. Stand van zaken uitvoering Kinderopvangtoeslaq  
DT 2011 
Totale populatie 574.111 
Afgedaan: 150771 = 26% 
Nog te doen 423.340 

DT 2010 
Totale populatie 566.911 
Afgedaan: 378.0667 = 67% 

DT 2009 
Totale populatie 539.397 
Afgedaan: 503.476 = 93% 

5. Stand van zaken Verzamelwet 2013  
Sinds de vorige keer niet veel veranderd. Komt half december terug van de Raad van State. SZW zal nog 
een paar puntjes toevoegen die anders in 2014 meegenomen zouden worden_ 

6. Proleet gestalde gelden  
is projectleider van dit project.["" 	[geeft een toelichting. Doel van het project is om na 

te gaan wat er onterecht gestald is en om dit in de toekomst te vermijden_ 
Erzijn 600 kinderopvang en zorginstellingen aangeschreven. Bij een 100-tal instellingen nader 
gecontroleerd omdat de Belastingdienst heeft gesignaleerd dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. Het 
project gaat over de jaren 2005 t/m 2011. Een aantal grote organisaties zitten in het handhavingstraject. 
Gewaagd wordt om signalen die tussen de zomer en nu bij SZW zijn binnengekomen te melden aan 
Toeslagen. Gevraagd wordt hoeveel geld er terug zal komen. Stand van zaken van 3 december is €3 
miljoen. Verderdurft 	geen prognose te geven. 

7. Projectplan samenwerkingsrelatie  
   meldt de stand van zaken. Er zijn van DG/Bel een aantal suggesties gekomen. In januari/februari 
zullen er een aantal bijeenkomsten plaatsvinden. Daarna de start. 

1 
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13. 	Peuterspeelzalen  
Er is geen brief naar de Tweede Kamer gegaan_ STUURT MIJ NOG TEKST HIERVOOR. 10.2.e 

Gemeld wordt dat er bij de Bel/Tel nogal veel 'waarom"-vragen binnenkomen. Gaat dan om minder geld, 
LRK-nummers etc. SZW kijk of er meer informatie op het Rijksportaal gezet dient te worden. Actie: SZW 

8_ 	Beleidsinformatie over doelgroepers 
Bij de conversie van 2011 naar 2012 is de groep niet helemaal goed overgegaan. Volgend jaar dient er een 
brief naar de Tweede Kamer te gaan over de doelgroepers_ Voor Toeslagen is het niet mogelijk om e.e.a. 
voor 2012 goed te krijgen, al blijkt er nu geautomatiseerd toch meer mogelijk te zijn dan gedacht. 
18.000 huishoudens hebben een vinkje gekregen in het systeem die dat vinkje niet hadden moeten krijgen. 
Tevens zijn er klanten die geen vinkje hebben gekregen die dat wel moesten krijgen_ 	vraagt of dit na 
te gaan is. 
De communicatie is niet helemaal goed verlopen. Klanten zouden via de porta! vinkje kunnen verwijderen_ 
Dit lukte echter niet en werd de BeUTel gebeld. Uiteindelijk hoeft niemand iets te doen, omdat Toeslagen 
e.e.a. eind 2012 gaat oplossen. 

gaat na of gemeenten geïnformeerd zijn_ Actie: 
deelt mee dat zij enigszins nerveus van het geheel wordt 	eldt dat het bestand 2012 zo goed 

mogelijk op orde zal komen. Deze week moet daar helderheid over komen. Zodra dit er is dan per 
omgaande 	informeren. Actie: DG1Bel 

De daling van eerst 30.000 doelgroepers naar 17.000 doelgroepers wekt wantrouwen op. Voor wat dit 
betreft is het afwachten wat er uit het bestand komt. 

9_ 	Rechtszaken  
De uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de Appelbloesem is met 6 weken verlengd. 

10_ 	Stand van zaker  10.2.g 
In september/oktober is er een signaal gekomen van 4 ouders. De hele doelgroep is bij Toeslagen 
nagekeken. De hele doelgroep is op juiste wijze verwerkt. 10.2.e gaat bij 	10.2.g 	nog na of er nog 
vragen zijn. Actieti 10.2.e 

11. 	Wanbetalende ouders, terugvordering door BD  
Er komen veel Kamervragen over wanbetalende ouders. Het gaat er hierbij om dat toeslag gebruikt wordt 
voor andere zaken dan de kinderopvang. Ondernemers kunnen de niet betaalde uren niet op de 
jaaropgave zetten. SZW zal ondernemers hierop wijzen. 

12_ 	Wetgevingsoverzicht 
De deadline voor dit overzicht is a.s. woensdag. 

14. 	Rondvraag  
i 1(.3.2.e  vraagt om een lijstje met 10 meest gestelde vragen bij de Bel/Tel (de "waarom"-vragen). Actie: 
DG/Bel 

deelt mee dat het dagexperiment niet loopt zoals gepland 
vraagt om eind 2012 de stand van zaken te melden inzake verrekenen blauw/rood. Actie: DG/Bel 

Het volgend overleg is gepland op 7 janari 2013 

10.2.e 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 7 januari 2013 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
BelastingdiensfIDGBel 

10.2.e 
Belastingdiensf/Toesiagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1. Opening en mededelingen 
10.2.ePpent de vergadering. 

2. Verslag 3 december 2012 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

N_a_v_: 
Blz. 1, punt 7: project samenwerkingsrelaties; eerste bijeenkomst is op 21 januari 
Blz. 2, punt 10: 	10.2.g 	10.2.e heeft contact gehad met de bedrijfsleider. Tevreden over afhandeling. 
Ze verwachten verder geen zaken meer. Mocht dit wel het geval zijn dan nemen ze contact op_ 
Blz_ 2, punt 13: Peuterspeelzalen_ 10.2.e oul—Inog een tekst leveren; dit is echter niet gebeurd_ 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst is doorgenomen en opgeschoond. 

4. Stand van zaken uitvoering Toeslagen 
Cijfers tot en met week 50 
DT 2011 
Totale populatie 574.334 
Afgedaan 155.759 = 27% 
Nog te doen 418.575 

DT 2010 
Totale populatie 566.884 
Afgedaan 385.904 = 68% 
Nog te doen 180.980 

DT 2009 
Totale populatie 539.401 
Afgedaan: 507.310 = 94% 
Nog te doen 32.091 

5. Stand van zaken verzamelwet 2013  
Advies van de Raad van State is binnen. Bij SZW wordt nu gewerkt aan een nader rapport. Het advies kan 
na de rapportage door naar de Tweede Kamer. Besluit en regeling gaan in per 1 juli 2013. 
Eind volgende week wordt de uitvoeringstoets register buitenland opgeleverd. 

6. Rechtzaken  
Consequenties uitspraak Appelbloesem 
Het beeld van de omvang van de uitspraak is groot. Gastouderopvang, vooral familie-opvang is moelijk te 
controleren_ Het blijft lastig voor Belastingdienst Toeslagen. De consequenties in zijn geheel worden in een 
apart overleg besproken_ Actie: MinFin 
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7. 	Stand van zaken doelqroepers 
schuift aan om de stand van zaken door te nemen. Begin januari zal er een apart overleg 

plaatsvinden. Actie: 0.2,o 
De ontwikkeling van de d oelgroepers wordt vanaf het voorjaar gem onitord. Het wordt lastig monitoren als 
niet geheel bekend is om hoeveel gevallen het gaat.102.0eeft aan dat het aantal tussen de 17.000 en 
20.000 gevallen ligt. 

10.2.e 

8. 	Wetgevingsoverzicht 
Vragen over het overzicht kunnen teruggelegd worden bij 10.2.e 

9. 	Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Het volgend overleg is gepland op 4 februari 2013 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 4 februari 2013 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Belasfingdiensf/DGBef 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen  

10.2.e 
Afwezig 

1. 	Opening en mededelingen 
10.2.e opent de vergadering. Aan de agenda wordt de uitspraak Appelbloesem toegevoegd. 

2. Verslag 7 januari 2013  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst  
De actiepuntenlijst is doorgenomen en opgeschoond_ 

4. Stand van zaken uitvoering Toeslagen 
Cijfers tot en met week 4 
DT 2011 
Totale populatie 574.524 
Afgedaan 188.786 = 33% 
Nog te doen 385.738 

DT 2010 
Totale populatie 566.891 
Afgedaan 410.338 = 72% 
Nog te doen 156.553 

DT 2009 
Totale populatie 539.405 
Afgedaan: 511.553 = 95% 
Nog te doen 27.852 

5. Doeloroepers en communicatie ouders 
Wordt schriftelijk afgedaan, 

6. Kassa  
Er wordt stil gestaan bij de communicatie rondom het item Kinderopvangtoeslag bij Kassa en de 
communicatie in zijn geheel bij nieuw beleid. 
De tekst op de internetsite van Boink is aangepast aangezien deze niet geheel juist was. 

Bij nieuw beleid is SZW verantwoordelijk voor de communicatie. Alleen een stukje tekst op rijkoverheid_nl is 
niet voldoende. 

Afgesproken wordt in het communicatie-overleg nader te bespreken hoe communicatie bij ingrijpende 
beleidswijzigingen gestalte moet krijgen; 10.2.e geeft aan dat hetzelfde geldt rondom de communicatie 
doelgroepers. Dit kan nog hersteld worrien. Zal besproken worden tijdens het communicatie-overleg_ 

7. Peuterspeelzalen  
Projectteam van SZW is bezig geweest met tekst in regeerakkoord_ 10.2.e 'heeft sinds circa 2 maanden 
niets meer over vernomen. Voorgesteld wordt dat MinFin agendalid wordt_ Tevens zal 10.2.e  contact 
opnemen met SZWprojectleam. Actie: 
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8. 	Rechizaken  
Appelbloesem 
De uitspraak van de Raad van State in een Appelbloesemzaak roept een aantal vragen op_ Dienen 
familiaire verbanden uitgesloten te worden? Wat wil SZW met de eigen bijdrage doenl 10.2.e ivraagt naar 
een overzicht van de laatste 15 processen over de eigen bijdrage. Actie: 10.2.e 1 

10.2.g e e oo •e eigen bijdrage. 10.2.e gaat na wat de stand van zaken van 
nog?)  

is (bestaan ze 

9. Ongebruikte uren  
Onderzoek heeft uitgewezen dat ongebruikte uren bij de BSO circa 1 a 1,5 uur per dag betreffen. 
Vakantie-opvang levert het grootste exces op_ Bij 2 kinderen is de opvang gratis_ 
Gebleken is ook dat er contracten afgedwongen worden van 12 of meer uur per dag. 
Er is een brief naar de branche-organisaties gestuurd waarin gevraagd wordt om flexcontracten aan te 
bieden. Als branche dit wil zal wel de uurprijs omhoog gaan. 
Mocht de branche niet akkoord gaan, dan dient er een wetswijziging plaats te vinden. 

10. Rondvraag 
Er liggen kamervragen over kinderopvangfraude_ MinFin maakt de conceptantwoorden_ Definitieve 
antwoorden dienen voorzien te zijn van akkoord staatssecretaris Financiën. 

In het kader van het toezicht stelt SZW er belang aan te hechten dat er zoveel als mogelijk bij de 
aanvraag van de toeslag gecontroleerd wordt, of in ieder geval zo snel mogelijk, in plaats van bij 
definitieve toekenning. Prioriteiten liggen verder bij het aanvragen van meer dan wettelijk toegestane 
uren, gebruik van ongeregistreerde opvang/ bureau, eigen bijdrage en doelgroepers_ Specifieke 
controle op toeslag voor peuters op kinderdagverblijven heeft geen prioriteit. 

Het volgend overleg is gepland op 4 maart 2013 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en B/T 
Kinderopvang 

Concept verslag: 4 maart 2013 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Belastingdienst/DGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

1. Opening en mededelingen  
10.2.e1  opent de vergadering. Aangezien er een aantal nieuwe mensen aangeschoven zijn volgt er een 
voorstelrondje. 

2. Verslag 4 februari 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenliist 
De actiepuntenlijst is doorgenomen en opgeschoond. 

N.a.v.: 
Punt 6, consequenties uitspraak Appelbloesem: Ligt bij minister SZW. Verwacht wordt dat er deze week 
uitsluitsel zal kom en_ Aangegeven wordt dat eigen bijdrage blijft conform de Memorie van Toelichting. 
Afgesproken wordt om snel afspraken te maken voor een ambtelijk rondje. Daarna DG-overleg. 

4. Stand van zaken uitvoering Toeslagen 
Cijfers tot en met week 4 
DT 2011 
Totale populatie 574.667 
Afgedaan 201.290 = 35% 

DT 2010 
Totale populatie 566.887 
Afgedaan 431.257 = 76% 

DT 2009 
Totale populatie 539.406 
Afgedaan: 511.679 = 95% 

5. Toeslagen.nl: invullen uurtarieven  
SZW heeft signaal ontvangen dat het mogelijk is om hoger tarief in te vullen dan het maximale tarief. Dat 
klopt; echter bij de eindberekening wordt gemeld dat er maar een bepaald maximum wordt uitgekeerd. 

110.2 j4 vraagt of in de BI te zien is wat het werkelijke uurtarief is.1-1zal hier nader naar kijken_ Actie: 
10.2,e 

6. Rechtzaken  
Momenteel lopen er geen (grote) zaken. 

7. Horizontaal partnerschap Bd - KO-instellingen  
Er is een gesprek geweest met de instellingen. De DG's zijn hierover geïnformeerd. Het gaat hierbij om het 
voeren van 1 rekeningnummer. Dit wordt ingevoerd op 1 januari 2014_ De branche moet over een paar 
maanden starten met het inregelen_ Over dit onderwerp dient spoedig een afspraak gemaakt te worden 
voor overleg tussen de DG's. 
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8. 	Afstemming KO — Bd bij wijzigingen Awir 
Het gaat hier om een geval van een alleenstaande ouder met een oma in huis. Dan is er geen recht op 
toeslag_ Dit was niet bekend bij SZW_ Stond in het Belastingplan van 2011(?) SZW vraagt of ze gewezen 
kunnen worden op dit soort wijzigingen. Afgesproken wordt dit punt standaard op de agenda te plaatsen. 
Actie 

9. Middelen van uren  
10. Contacten met Boink 
9999729'77799977 

Rondvraag 
meldt dat het register buitenland gelijk dient te worden aan het register binnenland. De 

procesbeschrijving is rondgestuurd. Dinsdag is hierover overleg. 

Schriftelijke vragen over de wijzigingswet. Er is 1 vraag voor de BD; deze wordt vanmiddag beantwoord. 

10.2.e 

11.  
10.2.e 

10.2.e meldt dat Financiën kritiekpunten heeft t_a_v. de GGD's_ De signalen worden nader uitgezocht. 

Het volgend overleg is gepland op 8 april 2013 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 6 mei 2013 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
B elastingdienst/DGBel 

10.2.e 
B elasting dienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2,e 

1. 	Opening en mededelingen 
10.2.e opent de vergadering. 

2_ 	Verslag 4 maart 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
Punt 1. Is opgenomen op de agenda (agendapunt 5). Actiepunt aanhouden. 
Punt 2. Geen voortgang. 
Punt 3.r 10.2.e iplant een overleg. 
Punt 4_ Wordt besproken in DG overleg. 
Punt 5. BD laat uiterlijk 8 mei de stand van zaken weten aan SZW. 
Punt 6. MinFin 110.2.eigaat na of er al contact is gelegd met het projectteam van SZW_ 
Punt 7. Een lijstje van de laatste 7 processen die betrekking hebben op de eigen bijrage is ook goed. SZW 
wil het lijstje graag voor het DG overleg ontvangen. 
Punt 9. Ja het werkelijke uurtarief kan worden opgegeven. Actiepunt is afgedaan. 

4. Stand van zaken uitvoering Toeslagen 
Cijfers tot en met week 22 april 2013 

DT 2011 
Totale populatie 574.924 
Afgedaan 214.836 = 37% 

DT 2010 
Totale populatie 566.900 
Afgedaan 454.447 = 80% 

DT 2009 
Totale populatie 539.409 
Afgedaan: 512.863 = 95% 

10.2.e  vraagt of vanaf de volgende keer ook het bedrag van de tergvorderingen gegeven kan worden zodat 
(na verloop van tijd) een trend kan worden onderkend. Actie 

5. Eindafrekening 
	10, 2g 

In verband met de TM-KOT actie wordt het gehele DT proces opnieuw gepland. Daarmee wordt ook de 
eindafrekening van 	10, 2g 	opnieuw gepland I 	(geeft aan dat de zaken die tot nu toe aan de 
Belastingdienst zijn i • • • - - • • - jes zijn afgehandeld. Alleen de zaak van mevrouw I-  ' 	lis nog niet 
afgehandeld. 'Ir: 	geeft aan dat diverse keren geprobeerd is om mevrouw 	telefonisch te 
benaderen maar dat dat niet gelukt is. 

6. Rechtzaken  
Momenteel lopen er geen (grote) nieuwe zaken. 

10.2.9 
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7. 	Rondvraag 
1 10.2.e draagt naar de stand van zaken met betrekking tot de Kassiersfunctie. Zaak ligt bij de RvS. Het 

wachten Is op advies van de RvS. SZW heeft gemeenten en GGD gevraagd niet te handhaven. 
Indien nodig wordt de wet aangepast. 

10.2.e  geeft aan dat er op dit moment een trend waarneembaar is dat door kinderopvanginstellingen 
gratis opvang wordt aangeboden of andere vormen van aanbiedingen. SZW wordt gevraagd hoe 
hiermee om te gaan_ Gratis opvang mag maar geeft uiteraard geen recht op een toeslag. Diverse 
voorbeelden hierover zijn doorgestuurd naar SZW. Door SZW wordt over dit onderwerp Q&A's 
opgesteld die met de Belastingdienst zullen worden afgestemd. 

10.2.e ,raagt naar de opmerking op de site van BOinK over het overleg met de 
Belastingdienst/Toeslag en over het middelen van uren_ 10.2.9 gaat na hoe dit punt is afgehandeld. 
Acti e 

10.2.e geeft de stand van zaken weer van de wetgeving. Vandaag zal de Belastingdienst een 
ontwerpbesluit in verband met het verhogen van de maximale uurprijs ontvangen voor UT. 

10.2.0 eelt aan dat SZW het voorstel zal doen om de TWK beperking van de KOT ook voor de 
andere toeslagen te laten gelden. 

10.2.8 

vraagt of het mogelijk is een uurtarief van € 0,- op te geven bij het aanvragen van de KOT. 
gaat dit na_ Actie 10.2.4 

10.2.e 
10.2.e 

Het volgend overleg is gepland op 3 juni 2013 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 3 juni 2013 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
B elastingdienst/DGBel 

10.2.e 
BelastinadienstIToesiaaen 

10.2.e 
Afwezig 

102.e 

1. Opening en mededelingen  
opent de vergadering. 

Toegevoegd wordt agendapunt m.b.t. de kamervragen over terugvorderen belastingfraude. Aanzet ligt bij 
DG/t3el_ 

2. Verslag 6 mei 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld_ 

3. Actiepuntenlist 
De actiepuntenlijst is doorgenomen en opgeschoond_ 
Punt 4: Appelbloesem: Woordvoeringsplan moet helder worden_ Als dat rond is kan er gestart warden_ 
Punt 6: Peuterspeelzalen: uit de Uitvoeringstoets is gebleken dat het niet uitvoerbaar is om de 8 uur 
"gratig' in mindering te brengen op het totaal aantal uren. 
Punt 7: er blijken kinderopvanginstellingen te zijn die adverteren met 1 of 2 maanden gratis kinderopvang. 
Zodra dit bekend is gaan de accountmanagers van Toeslagen een gesprek aan met deze instellingen. 
Afgesproken wordt dat SZW een nieuwe lijst met Q &A's maakt. Actie: SZW 

4. Stand van zaken uitvoering Toeslagen 
Cijfers tot en met week 28 mei 
DT 2011 
Totale populatie 575.069 
Afgedaan 233.637 = 40,6% 
Nog te doen 341.432 

DT 2010 
Totale populatie 566.907 
Afgedaan 458.350 = 82,6% 
Nog te doen 98.557 

DT 2009 
Totale populatie 539.415 
Afgedaan: 514.153 = 95,3% 
Nog te doen 25.262 

5. Vervolg DG overleg (vaststellen conclusies) 
6. Vervolg toeslagendebat 
Er komt nu geen tweede debat. Dit zal pas ingepland worden na het zomerreces. In de eerste week van juli 
zal er een DG-overleg gepland worden. Over circa 2 weken zal er een overleg met alle betrokken 
departementen plaatsvinden. 
Voor het DG-overleg zijn de maatregelen van Toeslagen nodig. Hier wordt hard aan gewerkt. 

Deze week komt er een communicatieplan van SZW over de terugwerkende kracht regeling. 
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Toeslagen zoekt uit wat de kosten zijn van het 1 rekeningnummer_ Dit punt komt terug in het volgende DG-
overleg. Actie: Toeslagen 

7. Wijzigingswet EK 
Morgen is er een procedurevergadering. Waarschijnlijk komen daar schriftelijke vragen uit voort en zal er 
geen plenaire vergadering komen_ 

8. Stand van zaken doelgroepouders 
Toeslagen heeft de bestanden ontvangen. Deze zijn getoetst op kwaliteit. Komende 2 weken zal er een 
controle uitgevoerd worden_ De eerste brieven worden vanaf 17 juni verzonden. 

9. Vervolg partnerbegrip 
Het amendement bloedverwantschap gaat deze week naar de Minister_ 

10. Casus SGP 
rizal de vragen beantwoorden. Actie• 	 

11_ 	Brief Capelle a/d IJssel 
Toeslagen heeft contract opgenomen met de gemeente_ Vorige week is er een accountmanager van 
Toeslagen op bezoek geweest bij Capelle. Er blijkt inderdaad iets aan de hand te zijn. Wachten is nu op het 
feitenonderzoek_ 

12. 	Rondvraag 
Er wordt onderzocht om invorderingen blauw en rood op elkaar af te stemmen. Hierover wordt nog een 
overleg gepland_ 

Het volgend overleg is gepland op 1 juli 2013 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 1 juli 2013 

Aanwezig namens: 
SZW.• 

10.2.e 
klelasUngctienstILJUbel 

10.2.e 
BelasfingdiensijToeslagen r 	10.2.e 
Afwezig 

10,2,e 

1. Opening en mededelingen  
10.2.e opent de vergadering en stelt110.2.el voor. 
e re fraudezaken. 

2. Verslag 6 mei 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

10.2.e is tijdelijk toegevoegd aan hun afdeling voor wat 

3. 	Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst is doorgenomen en opgeschoond. 
Punt 4: Appelbloesem: deze week begint de invordering.  

zal nagaan wat de uitspraak m_b_t 	10.2.g 	is en 10.2.e daarover informeren_ Actie 
Punt 6: Peuterspeelzalen: hierover gaat binnenkort een brief naar de Tweede Kamer. 
Punt 7:irb-2-ffieeft een lijstje en zal dit rondsturen. Actie:lnTe  

Wanbetaling eigen bijdrage dient meegenomen te worden in de Q&A's. 
Punt 9: 1 rekeningnummer_ BD maakt een uitvoeringstoets. Actie: BDIT 
Punt 10: casus SGP: het deel van BD is naar 10.2.0 'gestuurd. Wordt deze week afgerond 

4. Stand van zaken uitvoering Toeslagen 
Cijfers tot en met week 24 juni 2013 
DT 2011 
Totale populatie 575.125 
Afgedaan 269.123 = 46,8% 
Nog te doen 306.002 

DT 2010 
Totale populatie 566.913 
Afgedaan 490.272 = 86,5% 
Nog te doen 76.641 

DT 2009 
Totale populatie 539.420 
Afgedaan: 520.476 = 96,5% 
Nog te doen 18.944 

5. Kamervragen Om tzigt/Bash ir 
De antwoorden op de vragen van de Kamerleden Omfzigt en Bashir gaan in de week van 8 juli naar de 
Tweede Kamer_ 

6. Meldpunt signalen GGDNNG  
Het meldpunt wordt ingesteld bij Toeslagen_ In september vindt er een bijeenkomst plaats met de diverse 
betrokkenen. Het plan zal in de zomer uitgewerkt worden. 
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7. 	Stand van zaken conversie LRK-ID's-TVS  
Het is niet geheel helder wat er precies is gebeurd_ gaat na waar het precies om gaat_ Actie: 10,2-e 10.2.e 

De GGD heeft laten weten dat niet altijd duidelijk is wanneer een onderneming uit het LRK gezet kan 
worden. SZW gaat na wat precies kan en mag hieromtrent. Actie: SZW 

Vorige week is erdamage geweest en zijn er spontaan aanvragen gestopt. Wordt door Toeslagen 
uitgezocht en teruggekoppeld aan SZW. Actie:110.2.e  

8. 	Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruikt gemaakt 

Afgesproken wordt dat het volgende overleg door zal gaan_ 

Het volgend overleg is gepland op 5 augustus 2013 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 5 augustus 2013 

Aanwezig namens: 
SZW.• 

10.2.e 
Belastingdrenst/DGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1. Opening en mededelingen 
10.2,Iopent de vergadering. Aangezien er wat onbekenden zijn volgt er een kort voorstelrondje, 

2. Verslag 1 juli 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst is doorgenomen en opgeschoond. 
Punt 6:110.2.e vraagt om een beeld te leveren van de zaken die over de eigen bijdrage gaan. Actie:10.2.e  
Punt 9: conversie LRK: burger moet geldig LRK-numm er invoeren. Alles zit nu goed in het systeem en 
werkt goed, 
Aan de actiepuntenlijst wordt een punt toegevoegd. Te weten een werkbezoek van SZW aan Toeslagen 
en/of Apeldoorn. Actie: 	10,2,e 

Volgende week willen 4 	 leen bezoek brengen aan Toeslagen om e.e.a. te weten te komen 
over het proces profiling. 	zullen dit op korte termijn regelen. Actie: 

4. Stand van zaken uitvoering Toeslagen 
Cijfers tol en met week 29 juli 2013 
DT 2011 
Totale populatie 575.137 
Afgedaan 298.875= 51,97% 
Nog te doen 276.262 

DT 2010 
Totale populatie 566.928 
Afgedaan 502.967 = 88,725% 
Nog te doen 63.961 

DT 2009 
Totale populatie 539.420 
Afgedaan: 520.978 = 96,58% 
Nog te doen 18.442 

Definitief Toekennen voor 2012 is nog niet gestart voor de Kinderopvangtoeslag. Dit zal pas in september 
beginnen. 

5. Doelgroepers 
SZW meldt dat zij een afspraak willen met iedereen over de doelgroepers_ Bij Toeslagen is 	10.2.e 
hier inhoudelijk mee bezig. 	deelt mee dat er geen brief verzonden wordt. Voor verzending van de brief 
eerst overleg met SZW. 
Afgesproken wordt dat er half augustus een overleg zal plaatsvinden. Actie: [10.2.e1 
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Er is een grote discrepantie tussen de cijfers van het Inlichtingenbureau en Toeslagen ontdekt 
Afgesproken wordt dat de lijsten vergeleken worden om te kijken waar de verschillen precies inzitten. 
Actie110-2.e 

6. Expertmeeting "gratis kinderopvang" 
De afspraak is gemaakt 

Regeling voorlichtingsplicht: in totaalbedrag van de jaaropgave van de Kinderopvanginstelling moeten 
kortingen verwerkt zijn. Dus de jaaropgave moet het netto jaarbedrag vermelden. 

7. Uitvoeringstoets op de Awir-wijzigingen  
Afgesproken wordt datl 	fO.2Te leen uitgebreid verslag over dit punt maakt Dit wordt dan aan de deelnemers 
verzonden ter accordering. 

8. Onderzoek SZW naar functioneren van het LRKP in de keten  
10.2.8  geeft een samenvatting van het doel van het onderzoek. Voor het onderzoek wordt medewerking 

gevraagd van de ketenpartners. 
heeft wat twijfels over het onderzoek en wil dit eerst nog bespreken binnen DGBel_ 

9. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruikt gemaakt 

Afgesproken wordt dat het volgende overleg doorzal gaan. 

Het volgend overleg is gepland op 2 september 2013 

10.2.e 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 2 september 2013 

Aanwezig namens: 
SZW.• 

10,2.e 
Belasfingdienst/DGBel 

10.2.6 r  
Befastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig  

10.2.e 

Opening en mededelingen 
opent de vergadering_ 

2. Verslag 1 iuli 2013 
Het verslag van 5 augustus wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst is doorgenomen en opgeschoond. 
Punt 1: 	10.2.g 	De betreffende gevallen worden separaat behandeld voor DT2012. 
Punt 2: Het is nog steeds wachten op een hoorzitting. 
Punt 3 en 1D: Er heeft overleg plaatsgevonden tussen SZW, DUO, UWV en BD. Afgesproken is dat DUO 
een kwaliteitsslag zal uitvoeren op de registratie van inburgeraars. Vervolgens zal er opnieuw een 
bestandsuitwisseling plaatsvinden tussen DUO en BD. Vervolgens wordt door de Belastingdienst 
vastgesteld wie van de doelgroepers idd doelgroeper is of wie er inmiddels werkt. Ouders die zowel niet 
werken als geregistreerd staan als doelgroeper ontvangen een brief. Overleg met gemeenten is gepland. 
Punt 3 kan worden afgevoerd_ 
Punt 4: Overleg tussen SZW en BD is gepland. 
Punt 5: Kostenraming uitzondering 1 bankrekeningnummer wordt in week 36 opgeleverd. 
Punt 6:Globale omschrijving van 15 zaken wordt in week 36 opgeleverd_ 
Punt 7:Overleg is gepland voor 23 september. 
Punt 8: Werkbezoek is gepland voor 8 oktober. 
Punt 9: SZW heeft 14 augustus een toelichting gekregen op het risicoselectieproces. 
Punt 10: Zie punt 3_ 
Punt 11:Bij de toekenning van KOT wordt niet gekeken naar een SVB signaal. BD raadpleegt GBA. Punt 
kan worden afgevoerd. 
Punt 12: Is gebeurt. Punt kan worden afgevoerd. 

4. Stand van zaken uitvoering Toeslagen 
Cijfers tot en met week 34 2013 
DT 2011 
Totale populatie 575.144 
Afgedaan 321.682 = 55,93% 
Nog te doen 253.462 

DT 2010 
Totale populatie 566.936 
Afgedaan 505.814 = 89,22% 
Nog te doen 61.122 

DT 2009 
Totale populatie 539.420 
Afgedaan: 521.286 = 96,64% 

1. 
10,2.e 
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Nog te doen 18.134 

Definitief Toekennen 2012 start in september 2013. 

5. 	Meldpunt doorgeven signalen van GGDNNG 	 
Overleg is gepland voor 23 september. Afgesproken is dat 10.2.e  afstemt metr024Actie 
neemt een jurist mee_ Er dient ook een jurist van BD aanwezig te zijn_ Actie 10.2.e 

10.2.e SZW 

6. Expertmeeting "gratis kinderopvang' 
Meeting is gepland voor 23 september. 

7. TWK-KOT 
Door BD wordt de actuele stand doorgegeven aan SZW. Actie 110.2.e  

8_ 	Roodkapje 
SZW vraagt naar stand van zaken van dE 10.2.g zaak  10.2.e gaat status na. Actie  10.2.e  

9. Werkbezoek F-afdeling 
Is gepland voor 8 oktober. 	10.2.3 	geeft toelichting op het risico selectieproces zoals nu 
gehanteerd wordt door de Belastingdienst/Toeslagen. 

10. UT voorlichtingsplicht 
Wetstekst zal worden aangeboden voor UT. BD  heeft al eerder een UT uitgebracht. Verwachting is dat BD 
snel een UT kan uitbrengen. Voorwaarde is dat wetstekst in overeenstemming is met eerdere 
uitgangspunten/voorwaarden. 	vraagt op welk moment de voorlichtingsplicht wordt ingevoerd. 10.2.e 
gaat na. Actie. 

11. Communicatie invoering 1 bankrekeningnummer 
Er is tussen SZW en BD gesproken over de invoering van het 1 bankrekeningnummer. Door de BD wordt 
een algemene brief gestuurd_ Dit betreft een massale mailing. De brief bevat een verwijzing naar de site 
van de Belastingdienst voor nadere toelichting. Op de site is eveneens een toelichting te vinden voor de 
mogelijkheid de toeslag te laten uitbetalen op de rekening van een kinderopvanginstelling_ Niet duidelijk is 
wanneer de brief verstuurd wordt. 10.2.e zoekt uit. Actie 10.2.e 

12. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruikt gemaakt. 

Het volgend overleg is gepland op 7 oktober 2013 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 7 oktober 2013 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Belasting dienst/DGBel 

10.2.e 
Belasting dienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1_ 	Opening en mededelingen 
110.2.e  opent de vergadering. 

Zij deelt mee dat er een AO is geweest. Er was 1 vraag over de Belastingdienst. De minister is echter 
vergeten het antwoord over het 1 rekeningnumm er voor le lezen_ 

10,2,edeelt mee deelt mee dat er geëist wordt dat de instelling een accountantsverklaring heeft. Probleem is 
dat de sector zo'n accountantsverklaring geld kost. Kleinere instellingen hikken hier tegenaannzal 
vandaag nog een notitie aan SZW toesturen. Actie: 

2. Verslag 2 september 2013  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst is doorgenomen en opgeschoond. 
Punt 5: Kostenraming 1 rekeningnummer: De kostenraming is er, maar er wordt nog over gesproken. De 
informatie over de vaste kosten worden gedeeld met FEZ. Teruggekomen wordt nog op de jaarlijkse 
kosten. Actie: BOLT 
Punt 10: Deze week krijgt SZW de cijfers van de Belastingdienst. 10.2.e neemt contact op met DUO over 
de schoningsactie. Actie: SZW 
Punt 16: Voorlichtingsplicht: De Uitvoeringstoets komt deze week. Invoeringsdatum nog niet duidelijk. 
Punt 17: Brief over 1 rekeningnumm er: De brief wordt in november verstuurd. Gaat in per 1 december 2013 
met een overgangstijd van 4 maanden_ Dit wordt niet in de brief gemeld. 

4. Stand van zaken uitvoering Toeslagen  
De cijfers zijn met de stukken voor het overleg rondgestuurd. 

5. ADR Managementletter eerste en tweede helft 2012  
Afgesproken wordt dit in een apart overleg te bespreken. 

6. Terugwerkende krachtrnaalregel 2014: communicatie 
Over 2012 waren er 11.000 terugwerkende kracht aanvragen. Dit is minder dan voorheen werd berekend. 
Toeslagen heeft geen inzicht in het aantal, eventuele, bezwaren hierop. Dit moet nog uitgezocht worden. 
Actie: BD/T 
SZW heeft een groot plan voorde communicatie voor 2014. DG/Bel en Toeslagen kijken of het 'voldoende" 
is. Actie: Belastingdienst 

7. Aanvragen terugwerkende kracht 2012: totaalbedrag/uitvoering skosten 
De afdelingen FEZ zullen contact met elkaar opnemen over de cijfers_ 

8. Meldpunt/Postbus fraude: verdere uitwerking behandeling signalen  
Dit loopt. Communicatie over meldpunt zou prettig zijn. SZW is nog bezig met deregistratie. Meldpunt moet 
periodiek melding maken van wat binnengekomen en afgehandeld (geanonimiseerd) is. Jaarlijks zou er 
een bijeenkomst moeten plaatsvinden met GGD Nederland en VNG. 
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Gemeld wordt dat meerdere ondernemers benaderd zijn door Oost-Europeanen om meer uren af te 
nemen. 

9. Voorstel overlegdata 2013  
Het voorstel is akkoord. Alleen wordt afgesproken het overleg in januari 1 week te verplaatsen. 

10. Rondvraag 
Binnenkort vinden er door Toeslagen weer voorlichtingsrondes plaats. Gevraagd wordt wie er van SZW 
aanwezig zal zijn. Dit wordt nog doorgegeven. Actie: SZW 

Het volgend overleg is gepland op 4 november 2013 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 4 november 2013 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 	 (punt 7) 
Belastingdienst/I3GBel 

10.2.e 	 _J 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 	r (agendapunt 7) 
Afwezig 

10.2.e  

1. Opening en mededelingen 
10.2.e) opent de vergadering. 

2. Verslag 7 oktober 2013  
Het verslag wordt vastgesteld. 
N.a.v.: 
Blz. 1, punt 7: aanvragen terugwerkende kracht 2012: totaalbedrag/uitvoeringskosten: 	deelt mee 
dat het over 2x C 2 miljoen gaat. De FEZ-afdelingen nemen contact met elkaar op over de bedragen. De 
cijfers zullen uit het verslag gehaald worden. 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst is doorgenomen en opgeschoond. 
Punt 3: Peuterspeelzalen] 10.2.e Ol de beschrijving van variant 2 doorgeven aan 10.2. Actie:! 10.2.e 
Punt 6: Doelgroepers: Het analyseren van de gegevens duurt langer dan verwacht. Als er vragen word en 
gesteld aan Minister SZW dan zal SZW verwijzen naar Stas Financiën. Van 2300 doelgroepers heeft de 
Belastingdienst geen contra-informatie ontvangen_ I 	Ivraagt om deze week nog een brief te sturen. 

10.2.e zegt toe dat met spoed in gang te zetten. De brief zal worden afgestemd met SZVV en DG/Bel_ Actie: 
10.2.e 

un 	De uitvoeringstoets is geleverd. SZW is in gesprek met de branche organisatie om resultaten le 
bespreken. 
Punt 8: Accountantsverklaring:s bij voorlichtingsbijeenkomst in Rotterdam geweest_ Daar is gesproken 
over de accountantsverklaring. Is áleen een beginprobleem. De volgende jaren kan dit in de jaarlijkse 
boekencontrole meegenomen worden. 
Inmiddels is een convenant opgesteld over de accountantsverklaring. 

4. Stand van zaken uitvoering Toeslagen  
De cijfers zijn met de stukken voor het overleg rondgestuurd. 

5. Uitschrijven uit LRKP door gemeenten  
Besluit registers: gem eenten hoeven er niet zo lang over te doen om uit te schrijven. Zeker geen anderhalf 
tot twee jaar. 
Gemeenten kunnen wel zelf onderzoek doen_ Nagegaan moet worden wat de belemmeringen bij de 
gemeenten zijn. Overleg met de VNG is gewenst. Actie: 	 
Bij constatering fraude (duidelijk onvoldoende administratie) zouden gemeenten direct actie moeten 
ondernemen. Uitgezocht moet worden of het mogelijk is als een houder met een bestuurlijke boete (door 
fraude) direct uit het LRKP te zetten is. Actie: SZW 

6. Test kind erbilslaggegeven s SVB benutten voor KOT  
Met SVB hierover gesproken_ Kinderbijslaggegevens zijn niet 1 op 1 te gebruiken. Er zal een test gehouden 
worden om na le gaan of gegevens te gebruiken zijn. 
rlmeldt dat er een snelle test is gehouden. Deze snelle test heeft 7.000 verschillen opgeleverd. 
Daarvan zijn er 5.000 co-ouderschappen. Met 1.200 kunnen we niets. Daarvoor is een andere analyse 
nodig_ Ook over de overige 800 moet een nadere analyse plaatsvinden_ Blijft op agenda_ 
7. Actieplan gastouderbureaus  
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Bij dit punt zijr 	10.2.e 	(SZW) en 	10.2.e 	(Toeslagen) aanwezig_ 
Bedoeling van het project is om slecht presterende GOB's (het zijn er 10 à 15%) uit het LRKP te zetten. 
Op 28 november is er een bijeenkomst met kiterventieteams. De capaciteit van de interventieteams zijn 
voor volgend jaar al vergeven) 	)eelt mee dat het niet voor 2014 zal lukken. Er zal gezamenlijk 
opgetrokken dienen te worden door Belastingdienst, GGD en SZW.' 0.2,d/raagt of er dan wel capaciteit is. 

10.2. deelt mee dat als het klein gehouden wordt e.e.a. wellicht mogelijk is. Zal meegenomen worden in het 
Landelijk Handhavingsplan 2e helft 2014_ Plan wordt aangepast. Dit punt op actielijst zetten ter informatie_ 

8. Stand van zaken maken  
Het maken zit nog in de beginfase. 

9. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt 

Het volgend overleg is gepland op 2 december 2013 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en Ba 
Kinderopvang 

Concept verslag: 2 december 2013 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
BelasfingdienstIDGBei 
Belastirigdienst/Toeslagen 

10.2,e 
Afwezig 

10.2.e 

1. Opening en mededelingen 
-10.2.e  stelt zichzelf voor. Hij vervangt  10.2.e tijdens haar zwang erschapsverlof.10.2.4deelt mee dat hij voor 
de laatste keer deelneemt aan het Afstemmingsoverleg. Hij heeft een nieuwe functie bij de Belastingdienst. 
Vanaf januari zal 	10.2.e 	hem opvolgen_ 

2. Verslag 4 november 2013 
Het verslag wordt vastgesteld_ 
N.a.v.: 
Blz. 1, punt 5:1  10.2.e  geeft nog stukje tekst voor het verslag nav actiepunt 10.2.e 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst is doorgenomen en opgeschoond. 
Punt 1: Afrekening I 10.2.g k  terugkoppeling en stand van zaken opnemen in verslag.ACT1E 
Punt 2:  10.2.g 	hoorzitting is nog steeds niet gepland 
Punt 6: Voorlichtingsplicht:I 10.2.e heeft nog geen uitvoeringstoets gezien. Graag stand van zaken 
doorgeven. Actie: gom 
Punt 7: Terugwerkende kracht aanvragen: 110,2.4 zal update sturen.i 0.2.e gal e.e.a, nagaan bij 
Actie: 	10.2.e 
Punt 11: Actieplan gastouderbureaus: er ligt een concept actieplan. Gaat de lijn in bij SZW. 

4. Stand van zaken uitvoering Toeslagen 
De cijfers zijn separaat toegestuurd. 

5. Test kinderbijslaggegevens SBV benutten voor KOT  
De pilot om de cijfers van SVB te koppelen aan de KOT-gegevens start in december_ In januari moet de 
uitkomst gereed zijn. Wordt geagendeerd voor het Afstemmingsoverleg van januari. 

6. Betrokkenheid BD bij Peuterproject 
Loopt goed bij SZW_ BD is voldoende aangehaakt. De brief is afgelopen weekend naar de Tweede Kamer 
gestuurd. Deze zal nog naar BD gestuurd worden. 
Op de uitvoeringstoets komt nog een aanvulling.[ 10.2.e 01 hierover nog contact opnemen met Michiel. 
Actje:I 10.2.e 1 

7. Uitzondering 1-rekeningnummer (kastritme van uitgaven en ontvangsten)  
110,2.9 'vraagt of het kasritme de eerste tijd gem onitord zou kunnen worden.10.2.4zegt toe dit in te regelen. 
Zal worden opgenomen in het cijferoverzicht. Actie 	10.2.e 

8. Doelgroepers (reacties op brief) 
De brief is half november verstuurd_ Er zijn er 706 gestuurd en daarop zijn 109 reacties gekomen_ De 
reacties zijn nog niet beoordeeld. Blijf op de agenda staan. Actie: 10.2.e 

9. Monitoring van de risicoprofilering  
10.2.9.  'meldt dat er afspraken zijn gemaakt met DGBel_ Blijft op de agenda staan_ 
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10. 	Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt 

Hef volgend overleg is gepland op 13 januari 2014 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en B/T 
Kinderopvang 

Concept verslag: 13 januari 2014 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
BelastingdiensfIDGBel 

10.2.e 
Belastingdienst! toeslagen 
r 
	

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1_ Opening en mededelingen  
opent de vergadering.' 10.2.e 'meldt dat in afwijking van eerdere mededelingen het MI 

Toeslagen heeft besloten om een tijdelijke herverdeling van het werk te maken. Derhalve is 
voorlopig aanwezig bij de Afstemmingsoverleggen_ 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 2 december 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
1) Eindafrekening 	10.2.g 	vindt momenteel plaats. Aantal is al definitief en een aantal 

nog niet 10.2.e  zal nadere cijfers doorsturen_ Actie:  10.2.e  
2) 10.2.g 	zitting is 13 januari 2014 in 's-Hertogenbosch 
3) Kan eraf 
4) Signalen GGD/VNG: loopt mee in overleg van 27 januari over meldpunt. Er wordt door 

SZW nagegaan of er iets wettelijks geregeld kan worden. 
5) iDoelgroepers: er zijn 706 brieven verstuurd en daarop zijn 423 reacties binnengekomen_ 

De verwerking vindt binnenkort plaats. Gevraagd wordt of de overige zijn stopgezet 
zal dit nagaan_ Actie: 10.2.e 

6) Voorlichtingsplicht: 10.2.e zal intern informeren naar de stand van zaken. Actie: 
10.2.e 

7) Aantallen bezwaren terugwerkende kracht: Het zijn er niet veel. In oktober waren het er 
nog geen 100. SZW zal per kwartaal geïnformeerd worden 

8) Kan eraf 
9) Peuterspeelzalen: De brief is naar de Kamer. Inhoud van variant 2 is naar 10.2,e 

gestuurd en zal ook naar  10-2-GGestuurd  worden i_v_m_ de toets op de uitvoerbaarheid_ 
10) Uitschrijven LRKP: wordt een standaard agendapunt. Is hetzelfde als actiepunt 4. De 

twee actiepunten worden samengevoegd. 
11) Geen bijzonderheden_ De blauwe collega's willen ook aanschuiven bij hel overleg over 

het actieplan 
12) Kan eraf 
13) Kasritme 1-rekeningnummer: kan pas inzichtelijk gemaakt worden als wij in de 

voorschotfase handhaven 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag  
De cijfers zijn meegezonden met de vergaderstukken. 

5. Test kinderbijslaggegevens SVB benutten voor KOT  
De vergelijking is uitgevoerd. Circa 6.000 verschillen betreffen co-ouderschap; circa 500 
timingsverschillen en circa 500 zitten in de risicoselectie. Nagegaan dient te word en hoe de 
gevallen uit de risico selectie zijn afgehandeld. Actie 
De test heeft geen nieuwe informatie opgeleverd. 

6. Doelgroepers (reacti4es op brief) 
Zie actiepunt 5_ 

10.2.e 
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7. Monitoring van de risicoprofilering  
Effect fraudemaatregelen in april op de agenda van het Afstemmingsoverleg zetten. Actie: 
10.2.e 

8. Stand van zaken project kwaliteitsverbetering en fraudebestrijding gastouderbureaus  
Dit ligt bij een andere afdeling van SZW_ Hier moet extra aandacht aan besteed warden_ Zie 
verder actiepunt 10.. Het verzoek van B/T is om een overleg te plannen waarbij ook de 
'blauwe' collega's van de Belastringdienst kunnen aansluiten_ De blauwe collega's hebben 
leveren een belangrijke bijdrage in de uitvoering van het actieplan. Het is van belang dat de 
eisen en wensen die zij hebben ten aanzien van het actieplan worden meegenomen. 

9.~ef uitspraak Raad van State  
Er dient een visie te komen op gratis kinderopvang n.a.v_ de uitspraak van de Raad van 
State_ Brief van  SZW moet deze maand nog naar de Kamer.i-  10.2.e ineemt hierover contact 

edient deze week nog een rectie te leveren op de briefinput te leveren. 
10.2.e 

10. Toets op de uitvoering (peuters)  
Belastingdienst dient aangehaakt te worden. Er komen werkgroepjes. BD zal hiervoor 
uitgenodigd worden. Actie: SZW 

11. Register buitenlandse kinderopvang  
Het Register is overgedragen aan DUO en BD 
a) Uitvoeringskosten: er is een mondelinge afspraak gemaakt dat deze kosten gedeeld 

zouden worden door SZW en BD. De kosten à C 200.000 worden nu door SZW gedragen. 
Afgesproken dal 	10.2.e 	dit metlopnemen. Actie: 	10.2.e 	1 

b) Communicatie: Aangepaste teksten komen deze week op de website. Tevens wordt er 
contact opgenomen per brief met ouders die al KOT hadden. Deze brief gaat deze 
maand uit. 

c) Ook voor de gelijkgestelde gebieden geldt dat de kinderopvanginstelling en opgenomen 
dienen te worden in het register buitenlandse kinderopvang; 

d) Stopzetting KO-toeslag per 1 januari 2015: SZW gaat voor besluit zorgen. Ouders die 
niets geregeld hebben worden niet gemacced. Dit jaar niets geregeld, dan wordt gestopt. 

12. Reële contracten  
heeft hierover een mail gestuurd aan,  0,2.6,Zij wil hier graag een reactie op. Gaat om 

recht op 48/50 weken toeslag. BD ziet knelpunten m_b.t. handhaving. Volgens;10.2.0 is het 
verstandig om op korte termijn af te stemmen, aangezien de BD een klein jaar nodig heeft om 
systemen aan te passen. Actie: SZW 

13. Rondvraag  
1 10.2.e 'meldt dat volgens de beleidsinformatie over november het aantal kinderen fors 

omlaag is gegaan_ Het gaat hier over 4-jarigen, andere soort opvang etc.1' 10.2.e  Vraagt om 
vooraf in ieder geval geïnformeerd te worden over dit soort acties die invloed hebben op de 
kasstrom en_ Dit kan tijdens de afstemmingsoverleggen. Andere vraag is of en hoeveel er van 
terugkomen. Dit wordt bilateraal afgestemd. Actie: 110,2.0 

Volgend overleg is op 3 februari 2014 

op mett0-2-0 
Actie: 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en B/T 
Kinderopvang 

Concept verslag: 3 februari 2014 

Aanwezig namens: 
SZW.• 

10.2.e 
tielasungctiensup( ei 

10.2.e 
Belasfingdienst/Toeslagen 

Afwezig 
10.2.e 

1. Opening en mededelingen  
10.2.0 opent de vergadering. is afwezig. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleq 2 december 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3_ Actiepuntenlijst 
1) Eindafrekening 	10.2.8 	vindt momenteel plaats. Aantal is al definitief en een aantal 

nog niet  10.2.e gal aangeven hoe het proces verloopt. Actie To.2,e1 10.2.e igaat na of er 
nog signalen zijn vanaf de zijde van de ouders_ Actie' 10.2.e 1 

2) 	Uitspraak is er 10.2.9 zal uitspraak doorsturen naar SZW_ Actie 10.2.e I 
3) Is afgevoerd. Problematiek wordt in regulier overleg besproken. 
4) Kan eraf_ 
5) Voorlichtingsplicht: 10.2.e gaat intern na wat de stand van zaken is. Actie 	10.2.e 
6) Kan eraf. BD wordt uitgenodigd voor werkgroep. 
7) Er is 4 februari 2014 overleg gepland met de verschillende partijen over het actieplan. 
8) Aanhouden. Er zijn nog geen aanvullende gegevens bekend. 
9) Aanhouden_ 
10) Kan eraf. Brief over gratis opvang gaat begin februari de lijn in bij SZW. 
11) Kan eraf. DB wordt uitgenodigd voor werkgroep. 
12) Kan eraf_ Kosten worden gedeeld. 
13) Kan eraf. De optie om de uren voor gastouderopvang te verlagen wordt overwogen. 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag  
De cijfers zijn meegezonden met de vergaderstukken_ Het DTen ligt iets voor ten opzichte 
van voorgaande jaren. 

5. Uitschrijven LRKP (nieuw standaard agendapunt)  
Wordt behandeld bij agendapunt 8. 

6. Register buitenlandse kinderopvang  
De site van de Belastingdienst bevat nog de oude teksten_ Eventueel kunnen de teksten op 
de site van DUO of SZW worden gebruikt_ Er is contact tussen Belastingdienst en SZW over 
de teksten_ 

In overleg tussen SZW, DUO en de Belastingdienst wordt de conversie van het huidige 
buitenland register (word bestand) naar het LRKP voorbereid. Het huidige register is niet 
meer up-to-date. Gekeken wordt op welke wijze het register kan worden opgeschoond. 
Vanuit SZW is 	10.2.e 	betrokken_ Ontwikkelingen kunnen met haar worden gedeeld. 

2014 is een overgangsjaar. Een deel van de ouders wordt aangeschreven voor het verkrijgen 
van een juiste registratie van de kinderopvang waarvan de ouders gebruik maken. Als ouders 
niet reageren wordt uiteindelijk de toeslag stopgezet_ 
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Het standpunt van SZW is om de KOT van de groep ouders met buitenlandse kinderopvang 
bij het MACen niet stop te zetten.. 

7. Afstemming antwoorden Kamervragen Omtzigt over 1 rekeningnummer  
SZWgeeft aan dat als antwoorden op de Kamervragen beide beleidsterreinen raken 
(Financiën en SZW) de antwoorden vooraf met SZW gedeeld zouden moeten worden. 

8. Check op niet actieve kinderopvangvoorzieningen en het LRKP  
Door Actal wordt ism Deloitte een onderzoek uitgevoerd naar de regeldruk. Belastingdienst 
zal hiervoor ook worden benaderd. 

Daarnaast wordt gekeken naar het gebruik van LRKP-id's. Er wordt gekeken naar actieve en 
niet actieve LRKP-id's waarvoor wel of geen toeslag wordt aangevraagd. SZW vraagt of de 
Belastingdienst hieraan wil meewerken_ Belastingdienst wil zeker meewerken. 

10.2.e 
9. Rondvraag  

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag  sluit de vergadering. 

Volgend overleg is op 3 maart 2014 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 3 maart 2014 

Aanwezig namens: 
SZW:  

10.2.e 
Belastin• dienst/DGBel 

enst/Toeslagen 
10.2.e 

Afwezig  
10.2.e 

1_ Opening en mededelingen  
opent de vergadering. MT Toeslagen is verhinderd. 

2_ Verslaglegging afstemmingsoverleq 3 februari 2013 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld_ 

3_ Actiepuntenlijst 
1) Eindafrekening 	10.2.g 	I 10.2.e  heeft via mail contact gezocht met de financieel 

directeur van hei 	10.2.g 	I, maar nog geen reactie gekregen 
2) 10.2.g 	over de uitspraak wordt nog overleg gevoerd. Voor het volgend overleg zal er 

een annotatie aan BIT gevraagd worden van de juristen Actief 10.2.e 
3) Kan eraf. 
4) Actieplan Gastouderbureaus: zie punt 6 van het verslag 
5) Test kinderbijsiaggegevens: kan eraf. Koppeling AKW en KOT onderzocht. Levert geen 

fraudesignalen op. Daardoor wordt er geen standaard koppeling ontwikkeld. 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag  
De cijfers zijn meegezonden met de vergaderstukken. 

5. Uitschrijven LRKP  
Momenteel geen opmerkingen_ 

6. Actieplan Gastouderbureaus  
Er is overleg geweest met alle partijen. Er zijn middelen beschikbaar gesteld. Is in gang 
gezet bij DB/T t 	10.2,e 	Ij. In mei zal gestart worden met 5 pilots_ Na de 
zomervakantie zullen er 40 GOB's geïnspecteerd worden. Het plan hiervoor komt nog. Voor 
de start moet de communicatie geregeld zijn. 

7_ Doeleiroepers  
De response op de brief van eind december is als volgt. Er zijn 706 brieven verstuurd, daarop 
zijn 328 reacties binnengekomen. Indien niet gereageerd is dan volgt een terugvordering.n 
vraagt om een samenvatting met conclusies en een signaal zodra terugvordering start_ Actie: 
10.2.8 

8. Register buitenlandse kinderopvang  
Akkoord met voorstel. Wordt vast agendapunt. 

9_ Rondvraag  
Is er behoefte aan een gezamenlijke presentatie van het Handhavingsplan 2014. Graag en 
het liefst of maandag of dinsdag. Vanuit SZW komen er 4 personen_ 

Volgend overleg is op 7 april 2014 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 7 april 2014 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
tielasungcilenstimbbei 

10.2.e 
BelastingdiensijToeslagen 

1 	 10.2.e  
Afwezig 

10.2.e 

Opening en mededelingen  
10.2.e opent de vergadering. 	10.2.e 

2_ Verslaglegging afstemmingsoverleg 3 maart 2014 
Niet 	10.2.e 	was aanwezig tijdens het overleg van 3 maart jl. Verder zijn er geen 
opmerkingen op het verslag en wordt het verslag vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
1) Eindafrekening 	10.2.9 	Het definitief toekennen loopt Voor zover bekend zijn er 

"tvoering geen bijzonderheden te melden_ 
2) 10.2.g 	SZW heeft addendum ontvangen. Zaak wordt mee genomen in de 

exper meeting over de uren die voor toeslag in aanmerking komen. Actiepunt kan worden 
afg evoerd _ 

3) Nog aanhouden. Door Belastingdienst wordt een steekproef uitgevoerd op de bezwaren 
die ontvangen worden. Er wordt gekeken naar de eerstvolgende 100 bezwaren die 
worden ontvangen op de DT 2012. Gekeken wordt waartegen bezwaar wordt gemaakt. 
Binnen enkele weken worden de resultaten verwacht. 

4) Actieplan Gastouderbureaus: Aanhouden. 
6) Punt is opgenomen op de agenda. 

4_ 	Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslaq  
De cijfers zijn meegezonden met de vergaderstukken. 

5. Stand van zaken 1 BRN  (Bankrekeningnummer)  
Door 	10.2.e 	Iwordt een toelichting gegeven_ Er volgt daarvan een korte weergave_ 

Op 3 maart jl. is er een brief naar de TK gestuurd betreffende 'Één bankrekeningnummer'. Er 
zijn 134 Kamervragen gesteld. De vragen gaan vooral over de status, kostenaspecten, 
aanpassingen van het proces en borging van de betalingen_ 

Het proces mensen te bereiken wordt doeltreffender ingericht. Het achterhalen van 
telefoonnummers kost veel tijd. We gaan meer 'Bel ons terug' brieven sturen_ Er is een 
speciaal telefoonnummer voor 1 BRN. Bereikbaarheid daarvan is boven 90%. Het 
verificatieproces loopt op dit moment zoals het zou moeten lopen. Daarover zijn geen 
bijzonderheden te melden. Op dit moment zijn er zo'n 7.000 aanvragers die voor de 4' maand 
geen toeslag ontvangen. Deze aanvragers zijn niet te bereiken. Oorzaak zou kunnen zijn dat 
het gaat om fraude, verdwenen personen of mensen die niet kunnen reageren zoals 
bijvoorbeeld analfabeten. Er wordt een pilot uitgevoerd met huisbezoeken in A'dam, R'dam 
en Almelo_ Deze huisbezoeken worden samen met de gemeente uitgevoerd. Wat opvalt is 
dat het hier vooral gaat om aanvragers met de Nederlandse nationaliteit die waarschijnlijk in 
Nederland verblijven_ Aandacht was eerst gericht op burgers nu ook op ondernemers. Ook 
daar zijn procesverstoringen geweest. Maatregelen: met banken worden gesprekken gevoerd 
voor het verkrijgen van dumps van rekeningnummers_ Ook de via de aangifte verkregen 
nummers worden gebruikt. Oude nummer wordt bij wijziging geblokkeerd. De transitieperiode 
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(de periode waarin nog oude nummers gebruikt mogen worden) wordt verlengd. Nog niet 
duidelijk is hoelang de verlenging gaat duren. DGFZ heeft hierin het voortouw. 
Kinderopvang instellingen kunnen dan nog steeds toeslag ontvangen. Een prikkel ontbreekt 
om er voor te zorgen dat de Belastingdienst over de juiste nummers beschikt. Schrijnende 
gevallen worden door Stella-teams behandeld. Er worden gesprekken gevoerd met de koepel 
van bewindvoerders, woningbouwcorporaties en de Nationale Ombudsman om deze 
problematiek te bespreken. 

6_ Expertmeetinq over de uren die voor toeslag in aanmerking komen.  
In de expertmeeting staat de vraag centraal 'Welke uren komen voor toeslag in 
aanmerking?". Er zijn verschillende definities van uren, te weten, contract uren, feitelijk 
afgenomen uren, gefactureerde uren, aangeboden uren en betaalde uren_ Welke van deze 
uren kwalificeren zich voor de toeslag. Zaak betreffende 	10.2.g geeft een duiding maar 
deze duiding heeft betrekking op een specifieke situatie_ Daarnaast is het verzoek van de 
Belastingdienst om tijdens de expertmeeting enkele casussen te beschouwen die betrekking 
hebben op het betalen van de eigen bijdrage. De belastingdienst loopt regelmatig tegen 
situaties aan waarbij de eigenbijdrage niet wordt betaald of te laat wordt betaald. Als de 
regels strak gehanteerd zouden worden bestaat er geen recht op KOT_ Daarnaast is het 
verzoek van de Belastingdienst om de eisen die gesteld worden in het kader van gastouder 
opvang gelijk te trekken met de eisen in het kader van dagopvang of BSO. Het gaat hier om 
de els dat de kosten inclusief de eigen bijdrage binnen 2 maanden betaald moet worden._ 
Afgesproken is dat de Belastingdienst zorgt voor casussen die tijdens de expertmeeting 
behandeld worden. Actie BD 10,2,e Expertmeeting zal door SZW worden georganiseerd. 
Actie SZW 

7. Register Kinderopvang buitenland  
Brieven zijn verstuurd door DUO. Van 17 instellingen gaat de Belastingdienst na om wat voor 
type opvang het gaat. Deze actie zal door de Belastingdienst begin april worden afgerond. 

8_ 	Informatie bezwaren burgers bij terugvorderingen KOT (toelichting op brief 31 mrt jl.) 
SZW heeft de Belastingdienst/Toeslagen formeel verzocht inzicht te geven in de 
bezwaarschriften KOT die worden ontvangen door de Belastingdienst. Door de 
Belastingdienst wordt hiervoor een steekproef uitgevoerd. De steekproef houdt in dat van de 
eerste 100 bezwaarschriften (DT 2012) die worden ontvangen wordt bijgehouden waartegen 
bezwaar wordt gemaakt. De resultaten van de steekproef zullen naar verwachting binnen 
enkele weken opgeleverd kunnen worden aan SZW. AM  102.e  

9. Mutaties in uren: is het duidelijk voor ouders dat de Belastingdienst de jaarrekening van de  
instelling alleen gebruikt als contra-informatie?  
Een ouder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van het aantal uren bij 
de Belastingdienst/Toeslagen waarvoor een toeslag wordt verkregen. De jaaropgaven van de 
kinderopvanginstelling worden gebruikt als contra-informatie. Dat wil zeggen dat door de 
Belastingdienst wordt nagegaan of de opgave van de uren van.de ouder overeenkomt met de 
opgave van de kinderopvang instelling. Heeft een ouder teveel uren opgegeven dan vindt er 
een correctie plaats_ Heeft een ouder minder uren opgegeven dan wordt de aanvraag van de 
ouder niet gewijzigd_ Als op basis van een definitieve vaststelling blijkt dat een ouder te 
weinig toeslag ontvangen heeft omdat de ouder te weinig uren heeft opgegeven kan een 
ouder bezwaar maken tegen de DT beschikking. 

Doelgroepers 
De reacties van de doelgroepers die hebben gereageerd op de brief zijn vorige week 
verwerkt. Dat heeft in een aantal gevallen geleidt tot stopzetting en terugvordering van de 
toeslag_ Ook de toeslag van de doelgroepouders die niet hebben gereageerd is stopgezet en 
wordt teruggevorderd_ De cijfers betreffende deze actie worden deze week opgestuurd naar 
SZW. Actiel 102.e 

11_ Effect van de fraude maatregelen  
Wordt onderzocht. 

1 10.2.e 1 
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12. Uitschrijvingen LRKP  
Geen opmerkingen. Afvoeren als vast agendapunt_ 

13. Rondvraag  
14.2.el geeft aan dat hij zich vanaf 1 mei met andere werkzaamheden gaat bezig houden en dat 

dit zijn laatste ARO is_ 10.2.0 eeft aan dat de samenwerking met SZW prettig is verlopen_ 

Volgend overleg is op 12 mei 2014 
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1. Opening en mededelingen  
j 10.2.e ! opent de vergadering. 
aanwezig zijn en p0.2.eiheeft vakantie. 

10.2.e kan niet 10.2.e 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 2 juni 2014 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Belastingdienst/DGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

r 
	

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

Er worden op verzoek vang 10.2.el 3 punten toegevoegd aan de agenda. Dat zijn de volgende 
punten: 	 10.2.g 	 en RTL nieuws. 

2_ Verslaglegging afstemmingsoverleg 12 mei 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
1) 	Eindafrekening 	10.2.g 	Het definitief toekennen loopt. 
3) 	Cijfers van de steekproef zijn opgestuurd naar SZW. SZW zoekt naar munitie om af te 

zien van de informatieplicht. Voorstel is om separaat hierover overleg te voeren. Tio 	je  1 
benadert110.2.elhiervoor. 

4) Actieplan Gastouderbureaus: Aanhouden. 
5) Afvoeren. Volgende week wordt de expertmeeting gehouden. 
6) Afvoeren. Volgende week wordt de expertmeeting gehouden. 
7) Afvoeren. SZW heeft de cijfers ontvangen. 
8) Signalen gaan naar IM (van BIT) en worden daar nader bekeken. 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
De cijfers zijn meegezonden met de vergaderstukken. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

5. Wijzigingen in de uurprijs  
Ouder moet kunnen aantonen welke uurprijs er geldt_ De vraag is of betalingen hiervoor 
voldoende zijn of dat ouders een brief van de kinderopvanginstelling moeten hebben waaruit 
de uurprijs blijkt Actie 

6. Uren die voor toeslag in aanmerking komen  
Conclusie. Uren volgens het contract en de jaaropgave komen in aanmerking voor de 
toeslag. Of het kind nu wel of niet naar de opvang is gebracht maakt niet uit. Uiteraard 
dienen de uren wel aangeboden te zijn door de KOl met uitzondering van feestdagen. 
Belastingdienst voert hier geen controles op uit behalve als er signalen zijn kan ook naar 
dit aspect worden gekeken 

7. OPC's 
Brief wordt na de zomer naar de kamer gestuurd. 

8_ Kleine kindercentra  
Kleine kindercentra. Blijkt in 8 gevallen voor te komen dat eigen kinderen worden 
opgevangen. Over enige tijd zal opnieuw bekeken dienen te worden om welke aantallen 
het gaat als blijkt dat er een sterke groei is dan kunnen er alsnog maatregelen worden 
getroffen. 
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9. Gelden wacht uren als gewerkte uren  
Lijn van SZW is dat deze uren meetellen als gewerkte uren. SZW zoekt het nog uit en 
komt erop terug. Actie SZW. 

10_ Expertsessie betalen eigenbijdrage  
Belastingdienst heeft behoefte aan expertmeeting over eigen bijdrage. En hoe daarmee 
omgegaan dient te worden. SZW komt met data. Actie SZW. 

10.2.g 
Ouders hebben gebruik gemaakt 

van gastouderopvang thuis. Uit controle blijkt dat aan allerlei voorwaarden niet is 
voldaan. Over 2012 en 2014 is geen EB betaald. KOT 2012 en 2014 wordt 
teruggevorderd. Gaat in totaal om € 150.000,-. De KOT werkt zo dat wanneer er aan één 
van de voorwaarde niet wordt voldaan er dan geen recht. Werkt als valbijl. Geen 
hardheidsclausule. Dit kun je ouders niet aandoen. Voor Financiën aanleiding om de 
KOT ter discussie te stellen. Belastingdienst wordt neergezet als bruut. Belastingdienst 
heeft geheimhoudingsplicht en kan niet ingaan op de specifieke situatie van 

De Kamervragen zullen met algemeen geldende uitspraken worden beantwoord. 

12_ 10, 2, g 

10.2.g 	is failliet. De inventaris wordt door de Belastingdienst Rotterdam 
verkocht. Houder gaat gewoon door. Deze houder dient gestopt te worden_ Nagaan of ze lid 
is van Brancheorganisatie_ KOT zou worden gestopt. Ouders moeten dan zelf weer KOT 
aanvragen_ 

13. RTL nieuws  
RTL nieuws wil een achtergrond gesprek met SZW. Vraag is of Financiën moet aansluiten. 
Gaat over interventierapport Gastouderopvang over de jaren 2010 en 2011. Item wordt 
vermoedelijk: gastouderopvang deugt niet. Overheid laat het gebeuren_ Wat heeft de 
overheid gedaan_ Betrokken van RTL is l 	heeft ook de Bulgaren fraude 
onderzocht_ Gesprek vindt woensdag 4 juni plaats_ 

14. Rondvraag  
geeft aan dat de brief (van ruim 20 A4tjes!) van Wiebes begin volgende week naar de 

Kamer wordt gestuurd. De boodschap is dat de Belastingdienst te zwaar belast is en te 
maken heeft met te complexe regelgeving. De Belastingdienst moet ontlast worden. Voor wat 
betreft de toeslagen staat de KOT bovenaan de lijst van complexe regelgeving. Er zal 
gekeken moeten worden op welke andere wijze vorm gegeven kan worden aan een 
tegemoetkoming in de kosten voor de opvang van kinderen. 

geeft tevens aan dat in het kader van de integratie van de peuterspeelzalen de 
Belastingdienst negatief zal adviseren op scenario 2_ Scenario 2 houdt in dat de opvang in 
een peuterspeelzaal een aparte vorm van opvang wordt. 

Volgend overleg is op 7 juli 2014 

11. 

10.2.e 10.2.g 

[ 10.2.e 1 
10.2.e 

10.2.e 

1 10.2.9 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 7 juli 2014 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10,2.e 
13elasfingdiensfIDGBei 

10.2.e 
Befasfingdiensf/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

1_ Opening en mededelingen  
j0.2.9 ,opent de vergadering. Onder punt 12 worden de volgende punten toegevoegd: a) 

10.2.g b) Recht KOT bij werkloosheid en c) 

2_ Verslaglegging afstemmingsoverleg 2 juni 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: Eindafrekeningi" 	10,2.g  "" ir loopt nog; er zijn geen bijzonderheden. Het 

1 	10.2.g 	lis tevreden hoe e.e.a. verloopt 
Actiepunt 11: Aanhouden 
Actiepunt 12: Nog te plannen 
Overige actiepunten worden afgevoerd. 

4. Stand van zaken uitvoering Kinderopvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
De cijfers zijn meegezonden met de vergaderstukken. r4.2,ejmeldt  dat er sinds de laatste keer 
het aantal DT 2012 beschikkingen niet is toegenomen. Dit ligt waarschijnlijk aan de opstart 
van DT2013. Hij zal dit nagaan en komt hier in het volgende ARO op terug. Actie: 

5. Informatieplicht kinderopvanginstellingen naar ouders: beoordeling bezwaren door BD  
1 10.2.e heeft gevraagd een aanvulling te doen op de steekproef. Uitkomst daarvan komt 

uiterlijk volgende week. Dat is in week 29_ 

6. Wijzigingen in de uurpriis  
Bij uurprijswijziging dienen kinderopvanginstellingen hierover te communiceren. De 
Belastingdienst geeft aan dat dit per brief dient te gebeuren. SZW zal 
brancheorganisaties hierover informeren. Actie: SZW 

7. Opvanquren en recht op toeslag: gezamenlijke tekst SZW en BD voor de Brancheorganisatie 
Voor wat betreft het recht op toeslag gaat de Belastingdienst uit van de uren volgens het 
contract of de jaaropgave. Wel dient de instelling die uren te hebben aangeboden 
(uitzondering geldt voor feestdagen). Voor g astouderopvang dienen in principe dezelfde 
uitgangspunten als voor opvang in een kinderdagverblijf te gelden. De uitzondering voor 
feestdagen geldt niet voor gastouderopvang Volgens SZW staat in de wet dat bij 
gastouderopvang er alleen recht is op de daadwerkelijk afgenomen uren. SZW gaat na uit 
welke artikelen van de wet dit blijkt. Actie: SZW 

8. Raamconvenant kinderopvangtoeslag SZW-BD: stand van zaken  
Is bijna gereed. Wordt daarna voorgelegd aan de DG's ter ondertekening. 

9. Maatwerkaanpak Kinderopvang: onderzoek Panteia  
Panteia doet onderzoek naar ervaren regeldruk kinderopvang. De start is dinsdag 8 juli. 

deelt mee dat er ook bij Toeslagen onderzoek wordt gedaan die veel breder gaat 
dan alleen de Kinderopvangtoeslag. 
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14. Rondvraag  
SZW m eldt dat 10.2.e betrokken is bij de gesprekken over de hervorming van Toeslagen. 

10. Onderzoek Toeslagen door de Nationale Ombudsman: toelichting BD  
10,2.0  i meldt dat er goede contacten zijn met de Ombudsman. Er wordt gewerkt vanuit 

klachten. Toeslagen is aan zet om informatie te leveren. Het rapport wordt in het najaar 
opgeleverd. 

11. EDWToeslagen  
12. Er zijn problemen met de aansluiting van het EDW (Elektronische Datawarehouse) 

systeem op een nieuwe release het toeslagen systeem. Het EDW systeem levert de 
financiële rapportages. Geeft problemen met het opleveren van bestuurlijke informatie. 
Met noodoplossingen wordt getracht om de benodigde gegevens alsnog op te leveren. 
Dat lijkt aardig te lukken. 

13. Aanvullende agendapunten  
a) I 10.2.9 1 

SZW stuurt brief aan Kamer_ Deze wordt afgestemd me Toeslagen_ Er is een zorgpunt 
omtrent de gestalde gelden. Er was een convenant niet 10.2.g Gestald geld wordt formeel 
teruggevorderd bij de klant, maar wordt buiten invordering gesteld_ 

b) Recht KOT bij werkloosheid 
In bepaling komt te staat ouder/partner. Kan meegenomen worden in de verzamelwet. 

c) 10.2.e 
Er zijn nog kamervragen die deze week uitmoeten. 

BOINK heeft klachten ontvangen over invordering. Klacht van BOINK zal worden 
doorgestuurd naar toeslagen. 

Volgend overleg: vindt plaats op 4 augustus. Afgesproken wordt dat het alleen doorgaat 
indien er voldoende agendapunten ter bespreking zijn_ 

Volgend overleg is op 4 augustus 2014 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 1 september 2014 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
BefasfingdienstIDGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

Opening en mededelingen  
opent de vergadering. Aan de agenda worden drie punten toegevoegd, te weten: 

cijfers doeigroepers, BI en de stelselherziening toeslagen. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 7 juli 2014  
Het verslag van het vorige overleg is niet beschikbaar. 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunten zijn niet besproken. 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT) 
De productiecijfers worden deze week nagestuurd. 

5. Stand van zaken sets Kamervragen  
- Kamervragen Sederius/Oijink. Zijn de lijn ingegaan ook namens stas Financiën. 

Antwoorden moeten vei& AO SZW van 24 september naar de Kamer zijn gestuurd. 
- Kamervragen Sederius_ Betreft vragen over aanvragen TWK. Cijfers op vraag drie 

moeten nog worden geleverd door BT_ Actie BD Ook deze vragen moeten voor het AO 
SZW naar de Kamer zijn gestuurd. 

- Kamervragen Nijboer/YUcel en Hamer. Gaan over de Parel. Ouders ontvangen 
terugvorderingen omdat de EB niet (volledig) is betaald. Wethouder bezoekt 30 
september MinFin. De wet is helder over de EB: niet betaald betekent geen toeslag. 
Kamervragen over Estro. Vragen worden algemaen beantwoord. Ouders hebben de 
curator gevraagd om de toeslag die direct aan'  10-2-9 lis uitbetaald terug te ontvangen. 
Toeslagen belanden (anders) waarschijnlijk in de failliete boedel. 

6. Stand van zaken Raamconvenant KOT SZW—BD  
Er ligt een nieuw convenant. Dat is gereed om ondertekent te worden. Vraag is hoe het tot 
ondertekening komt_ SZW neemt hiervoor contact op met 	10.2.e 

7. Gestalde gelder 	10.2.g 
Gestalde gelden zijn (me name) ontstaan bij de voorgangers van  10.2.g  luders stopten 
met opvang terwijl de toeslag bleef doorlopen. Toeslag werd direct uitbetaald aan 1P  

8. Opzegg en partn erschapsovereenkom st 	 10.2.g 
Door de Belastingdienst is de partnersc apsovereenkomst opgezegd. De reden hiervan is dat 
de overeenkomst niet wordt nageleefd_ Aangegeven wordt door de kinderopvanginstelling dat 
als men de toeslag niet ontvangt men failliet gaat. Zowel SZW als BD zijn niet van plan 
hieraan iets te doen. Als een opvang failliet gaat dan is dat zo. Kwestie van marktwerking. 

9. Cijfers doelg roepers  
Cijfers worden door de Belastingdienst begin september geleverd. Actie BD 

107 

10.2.e 

kinderopvanginstelling. Betreft allerlei complexe situaties. Door het failliet gaan van 	10.2.g 
is de vraag wat er gebeurt met de gestalde gelden. Opvolger van 	10.2.g 
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10. BI 
Door problemen met de BI voorziening wordt er geen BI geleverd door de 
Belastingdienst. Op dit moment is niet duidelijk wanneer de problemen zijn verholpen. 
Nagegaan wordt wanneer de problemen verholpen zijn. Actie 80 

11_ Stelselherzieninq Toeslagen  
Op dit moment wordt er een pas op de plaats gemaakt. 

Volgend overleg is op 6 oktober 2014 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 6 oktober 2014 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Belasfingrliensf/DGBel 

Belastingclienst/Toeslagen 
10.2.e 	1 

Afwezig 
10.2.e 

1. Opening en mededelingen  
opent de vergadering. Aan de agenda worden drie punten toegevoegd, te weten: 

Stroomlijning lnvorderingsregelgeving (punt 10), Aanvraag terugwerkende kracht (punt 11) en 
De Parel (punt 12) 
Aangezien 	10.2.e 	nieuw zijn bij het overleg volgt er een voorstelrondjel 	" 
volgt110.2.el op bij dit overleg. 
Er komt een apart overleg over de 14' halfjaarsrapportage_ Actie:1 	10I9  

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 1 september  2014 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepuntelijst wordt doorgenomen. Toegevoegd wordt het punt werkbezoek directie 
Kinderopvang aan Toeslagen over fraude. 
Actiepunt 4: Actieplan gastouderbureaus: vorderingen volgende keer bespreken. 	zal 
daarbij aanwezig zijn. 
Actiepunt 11: gelden wachturen als gewerkte uren? Dit moet nog gecheckt worden_ 
Actiepunt 12: Plannen expertmeeting eigen bijdrage: dit moet nu met spoed gebeuren_ Naar 
Kinderopvang Nederland niet communiceren dat Belastingdienst hier mee bezig is. 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT) 
De productiecijfers zijn rondgestuurd_ 
Voor DT 2013 lopen we voor ten opzichte van andere jaren_ 

5. Raamconvenant kind eropvangtoeslag SZW— BD; stand van zaken  
Het detailconvenant dient ondertekend te worden. Afgesproken wordt om dit te doen bij 
Toeslagen als 	16.2.e 	meekomt met het werkbezoek overfraude. Actie:1—  1b,2;e- 

6. Brief 	10.2.g 
Toeslagen zal een gesprek voeren met 

	10.2.g 	Daarna wordt bekeken of de 
brief nog beantwoord moet worden_ Dit zal DGIBel dan doen_ Actie: BD/T 

7. Brief 	 1 
SZW maakt voorzet om brief te beantwoorden. Actie: SZW 

8. Beantwoording brieven aan Minister SZW over de kinderopvangtoeslag (algemeen) 
Afgelopen maanden zijn er diverse brieven bij SZW binnengekomen die op het snijvlak van 
wet- en uitvoering liggen.) 10.2.9 >vil graag een afspraak maken hoe hier mee om te gaan_ 
10.2.9 'stelt dat het convenant leidend is. 

10.2.e 

10.2.e stelt dat minister Asscher geïnformeerd moet worden dat BDJT een ander standpunt 
heeft dan SZW betreffende de eigen bijdrage_ 
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9_ Omkering financiering kinderopvang  
Er komt er een brief op hoofdlijnen voor de begrotingsbehandeling van SZW in november. 
Het projectplan is deze week gereed voor wat betreft hoe het proces verloopt. Er volgt een 
discussie of de keuze van de uitvoerder aan het begin van het proces moet plaatsvinden of 
pas later. SZW meldt dat er een bureau ingehuurd wordt om de keuze van de uitvoerder te 
bepalen. 

10. Stroomlijning Invorderingsregeling  
Hier wordt de komende maanden nog over nagedacht. 

11. Aanvraag terugwerkende kracht 
In maart is er een meting geweest om na te gaan of de regeling bekend is. Dit bleek 
redelijk bekend te zijn. Nu wordt er een nieuwe meting gedaan. Opgemerkt wordt dat er 
bij de BelTel nauwelijks over wordt gebeld. 

12_ De Parel  
Er loopt een onderzoek bij de Fiod en bij het openbaar ministerie. Het gaat om honderden 
mensen_ 
Er is een gesprek geweest met gemeente Capelle a/d IJssel, klokkenluidster en advocaat Er 
is een verzoek om coulance geweest. Hierop is afwijzend gereageerd. 

13. Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Vergaderschema 2015: 
Afgesproken om op 12 januari te vergaderen in plaats van op 5 januari. 

Volgend overleg is op 3 november 2014 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en B/T 
Kinderopvang 

Concept verslag: 3 november 2014 

Aanwezig namens: 
SZW.• 

Belastingdienst/DGBel 
10.2.e 

Belastingdienst/Toeslagen 
10.2.e 

Afwezig 
10.2.e 

1. Opening en mededelingen  
10.2.e opent de vergadering_ Agendapunt 7 (project gastouderbureaus) wordt 

doorgeschoven naar het volgend overleg. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 6 oktober 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: komt in december 
Actiepunt 2: gelden wachturen als gewerkte uren? Wordt nog uitgezocht door SZW. 
vraagt om casussen_ 
aan SZW_ 
Actiepunt 5: werkbezoek directie Kinderopvang aan Toeslagen: Is gepland voor a.s. vrijdag. 
Verzoek van DGBel en BIT is om het bezoek door te laten gaan. 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT) 
De productiecijfers zijn rondgestuurd. 
Voor DT 2013 hebben we 62% gedaan_ 

5. Raam convenant kind eropvanatoeslaa SZW— BID: stand van zaken 
DGBeI had nog wat opmerkingen_ 	hoopt het deze week rond te krijgen_ 

6. Directe financiering: stand van zaken  
Afgelopen donderdag is er een bespreking geweest over de opstart van de inhoudelijke zaak. 
Hierover is een conceptbrief rondgestuurd_ Er komt een reactie van de Belastingdienst en 
a.s. donderdag wordt e.e.a. besproken in de Ambtelijke 4-hoek. 

7. Project gastouderbureaus  
Aangehouden tot het volgend overleg. 

8. De Parel  
De Staatssecretaris is bijgepraat over de zaak. Verder is er momenteel geen nadere 
informatie. 

9. Partnerbegrip  
Casus: vrouwen in opvanghuizen die als partner van elkaar worden aangemerkt. Deze 
opvang vindt plaats in gewone huizen_ Wildvreemde vrouwen en hun kinderen delen een 
woning. Aangezien vrouwen elkaars partner zijn voor de wet, krijgen zij ook inzicht in 
privézaken zoals financiën en dergelijke. Dit geldt voor alle toeslagen. Er krijgt ook maar 1 
van de vrouwen uitbetaald, terwijl je niets met elkaar hebt. 
BT heeft vraagsteller aangegeven dat we er niets aan gaan doen_ Zal waarschijnlijk 
terugkomen via de politiek. 

10 Convenan 	10.2.g 

10.2.e gaat na waar de vraag precies vandaan komt en geeft dit door 
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Accountmanagers zijn in gesprek me 	10.2.g 	Als zij aan juridische eisen voldoen 
en het vertrouwen terug is 	10.2.g 

	dan komt er een convenant. 

11_ Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Volgend overleg is op 1 december 2014 
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8_ Motie Omtzigt/VVelkzijn  
Is een SZW-traject. 10.2.e zal conceptbrief rondsturen. Actie: 	10.2.e 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: ldecember 2014 

Aanwezig namens: 
SZW- 

10.2.e 	 (punt 6) 
BelastingdienstIDGBel 

10.2.e 
Befastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 	 (punt 6) 
Afwezig  
L _ 10.2.e 

1. Oneninq en mededelingen  
0.2.e opent de vergadering. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 3 november 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3_ Actiepuntenlijst 
Actiepunt 2: gelden wachturen als gewerkte uren? Als voorbeeld wordt genoemd de 
kraamzorg. Er zijn 10 wachturen en 2 gewerkte uren. Met de juristen van SZW wordt hierover 
nog overleg gevoerd 
Actiepunt 6: er is enige stagnatie opgetreden (zie verder punt 5) 

4_ 	Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
De productiecijfers zijn rondgestuurd. 
Deze keer zijn het dezelfde cijfers als de vorige keer. Dit in verband met het automatisch 
continueren. Indien er ruimte is wordt er in december nog een run gedraaid. 

5_ Raamconvenant kinderopvangtoeslaq SZW— BD; stand van zaken  
had nog opmerkingen op het convenant. Dat zou een heel ander convenant 

opgeleverd hebben dan bij de andere ministeries. Zij heeft nog geen antwoord gekregen op 
een vraag of dit mogelijk is_ Voor de kerst dient alles afgehandeld te zijn, dus getekend en 
wel. Actie' 	10.2.e  

6. Project qastouderbureaus  
Recentelijk is er een stuurgroepvergadering geweest Tijdens inspecties zijn er een aantal 
punten naar voren gekomen. 10.2.e meldt dat er aanbevelingen zijn gedaan, zoals 
• Dal er een grondslag voor gezamenlijk inspecteren opgenomen moet worden. 
• Gemeenten zouden op basis van een inspectierapport van de Belastingdienst een 

handhavingstraject moeten kunnen opstarten. 
• Bij GOB blijkt geen opvang plaats te vinden, slechte administratie e_d_ Deze GOB blijft 

echter in het LRK staan. Door het verplicht stellen van urenstaten wordt een mogelijkheid 
verkregen om deze GOB's uit te schrijven uit het LRKP_ 

Het voorstel is om deze zaken in de wet op te nemen_ 

Medio december zal er een extra Stuurgroepvergadering zijn. Ook juridisch moet bekeken 
worden of aanbevelingen mogelijk zijn. De aanbevelingen worden nog rondgezonden aan de 
deelnemers van dit overleg. Actie: SZW 

7. Stopzetten Toeslagen jihadstrijders  
Er is een werkgroep van SZW. Het is lastig om grondslagen te formuleren. Rapportage 
richting TK volgt in het voorjaar. 
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9_ Eigen bijdrage (terugblik expertmeeting) 
SZW is bezig met een conceptverslag. Wordt nog rondgestuurd. Actie: SZW 
Nota voor Minister SZW komt voor de kerst Actie: 10.2.e 

10_ Stand van zaken stelselwiiziging KOT  
10.2,e 'deelt mee dat hijzelf de projectleider wordt. 

Er is een projectgroep ingesteld over het vangnet. 
Er zijn juridische consequenties over o.a. GOB's. 
Er is een motie ingediend door de PvdA. Deze wordt rondgestuurd. Actie: 10.2.e 
Er wordt een Uitvoeringstoets gedaan. 
Aan het eind van het jaar moet de keuze van de uitvoerder bekend zijn. 

11_ Wijzigingen in LRKP  
Gaat om Almere. Betreft artikel 1_47a, lid . Juristen kijken hier nog naar. Er is nog geen 
antwoord. 

12_ Communicatie terugwerkende kracht KOT 
Eerste meting heef uitgewezen dat communicatie goed is aangeslagen. Monitoren hoe begin 
volgt jaar e.e.a. loopt. 

13_ Rondvraag  
deelt mee dat hij 	per 1 januari 2015 naar de Douane gaat. 

Faillissementsverslag 1o.2.g .vordt rondgestuurd. Actie: 10.2.e 

Volgend overleg is op 12 januari 2014 

1 10.2.e j 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 12 januari 2015 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10_2.e 
Belastingdienst/DGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toesiagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

Opening en mededelingen  
opent de vergadering. 

Aan de agenda wordt een punt toegevoegd, te weten: De Parel. 
deelt mee dat vanaf 1 februari is 10.2.e weer terug. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 1 december 2014 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 2: gelden wachturen als gewerkte uren? De juridische directie van SZW is hier mee 
bezig_ Ze zijn er nog niet helemaal uit_ 
Actiepunt 4: motie Omtzigt/Welkzijn: bij Toeslagen is hieromtrent niets bekend 
Actiepunt 5: Eigen bijdrage: de nota voor de minister van SZW wordt deze week nog met 
DG/Bel besproken 

4_ 	Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT) 
De productiecijfers zijn rondgestuurd. 
We lopen voor op vorig jaar_ 

5. 	Raam convenant kind eropvangtoeslag SZW— ED: stand van zaken 
Het convenant is getekend_ 

10.2.e 

6. Project gastouderbureaus  
Fraudecijfers: het is een knelpunt om precieze cijfers te krijgen 	10.2.e 
over een aantal weken iets meer cijfers te kunnen geven. 

verwacht 

7. Jihadreizigers  
Er is al een bevriezingslijst van Buitenlandse Zaken. 
Er wordt een brede grondslag geformuleerd om uitkeringen, toeslagen etc. te stoppen. 
Het besluit om de stoppen moet centraal worden genomen. 

8_ Stand van zaken directe financiering  
Er is een projectgroep. Daarin worden 5 deelprojecten opgestart, te weten: vangnet, fraude, 
juridische issues, eenvoud uitvoering en gastouderopvang. 
Vorige week is er overleg tussen de DG's geweest over de keuze van de nieuwe uitvoerder 
(CAK of DUO). Zodra uitkomst helder is zal dat meegedeeld worden aan ED. DGbel geeft 
aan zolang het rapport niet is gedeeld over de keuze van uitvoerder een gezamenlijk 
standpunt in de kamerbrief van beide bewindslieden lastig is. 

9. 	Opschortingen beslistermijn: skin alen vanuit KO-instellingen  
In december casussen besproken dat ouders lange tijd moeten wachten op een beslissing 
van Toeslagen_ 10, 2, g 	 heeft gemeld dat ouders bijvoorbeeld bij urenuitbreiding 
eerst stopgezet worden en dan als nieuwe klant worden behandeld. 
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heeft 10.2.e 

10.1e zou willen weten hoeveel klanten de maximale 26 weken moeten wachten op een 
beslissing. Toeslagen kan alleen iets uitzoeken wat er speelt als BSN'en worden 
aangeleverd.' 10.2.e izegt toe de 50 BSN'en aan 	10.2.e 	te leveren. Actie: SZW 

10_ AR en stelselwijziging  
De AR is geïnteresseerd in hoe de keuze voor de nieuwe uitvoerder loopt. 
13 januari een gesprek met de AR. Zij zijn al bij Toeslagen geweest. 

11. Oninbare vorderingen  
Hier wordt nog aan gewerkt. Brief aan Kamer wordt naar SZW gestuurd. Actie: 10.2.e 

12. Informatiedagen Belastingdienst 
SZW heeft een lijstje met data gekregen. Zij zullen 2 dagen aanwezig zijn. 

13_ De Parel  
Op de site Kinderopvang.nl staat een bericht dat er met gratis kinderopvang wordt 
geadverteerd door de voormalige eigenaren van De Parel. Bij de Belastingdienst de loopt een 
strafrechtelijk onderzoek inzake het echtpaar van De Parel. De nieuwe inschrijving (van deze 
verdachten) in het LRKP voor nieuwe opvang is een zaak van de desbetreffende gemeente. 

14_ Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Volgend overleg is op 2 februari 2015 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 2 maart 2015 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Belastingdienst/DGBel 

10.2.e 	 (punt 6) 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

1_ Opening en mededelingen  
19.2.e ]opent de vergadering_ 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 2 februari 2015 
I.v.m_ de afwezigheid van 	10.2.e 	is er geen verslag gemaakt. 

3_ Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: gelden wachturen als gewerkte uren? Wordt met juridische directie van SZW 
besproken. 
Actiepunt 2: motie Omtzigt/Welkzijn: conceptbrief is verstuurd. Behoeft geen ondertekening 
Minister Financiën omdat er geen aandachtspunten zijn voor Belastingdienst_ 

4_ Stand van zaken uitvoering Kinderopvangtoeslag (productie cijfers KOT) 
De productiecijfers zijn rondgestuurd. 

5. Uitspraak Raad van State in een zaak over 
	10.2.g 

Uren waarvoo 10.2.g tijn gegeven blijken volgens de RvS in aanmerking te komen voor 
toeslag_ 
Zowel SZW als BD laten hun juristen naar de uitspraak kijken_ Er zal een aparte afspraak 
gemaakt worden om dit nader te bespreken. Actie: 10.2.e 

6. Onderzoek Nationale Ombudsman  
De Belastingdienst is tegen alle toeslaggerechtigden afgezet. 1 op de 15.000 beschikkingen 
komt bij de NOM terecht_ Er zijn 15 casussen aan de Belastingdienst voorgelegd_ Dat de 
genoemde zaken heel fout behandeld zijn is een feit 

7. Kamervragen Heerma over De Parel  
Er is een uitstelbrief uit omdat de termijnen niet gehaald worden. Antwoorden worden 
deze week afgestemd. 

8. Desaldering kinderopvangtoeslag ianuari 2015  
Wordt schriftelijk afgedaan_ Act e: 10.2.e  richting 10.2.e 

9_ Rondvraag  
10.2.e meldt dat 10.2.e wacht op inspecteurs van blauw voor het project kinderopvang. Zij 

zal hierover contact op dienen te nemen met 	Actie: SZW 
meldt een gat in de registratie van gastouders. Hij stuurt de zaak even door. Actie: 

115.2_9 j 
deelt mee dat het elektronisch berichtenverkeer binnenkort in de Kamer wordt 

besproken. Toeslagen wordt waarschijnlijk de eerste dienst die dit gaat gebruiken. 
10.2.e !deelt mee dat stelselherziening vast punt op de agenda dient te worden. 

10.2.e 	hullen bij het volgend overleg aanschuiven_ 

Volgend overleg is op 13 april 2015 

10.2.e 

10.2.e 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BiT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 13 april 2015 

Aanwezig namens: 
SZW.• 

10.2.e 
BefastingdienstIDGBel  

10.2.e 
Belastmgclienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1. Opening en mededelingen 
opent de vergadering. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 2 maart  2015 
Aangehouden tot het volgend overleg. 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepunten doorgenomen_ 

4. 	Stand van zaken uitvoering Kind eropyanatoeslaq (productie cijfers KOT) 
De productiecijfers zijn rondgestuurd. 

5. Stelselherziening  
Er vindt in het geheim overleg plaats door de fracties. 

6. Doelaroepverklaring van de gemeente  
Bij controle van doelgroepers vraagt Toeslagen een doelgroepverklaring op_ Deze zijn vaak 
zeer summier en onduidelijk. Gevraagd wordt of SZW richting gemeenten wil communiceren 
dat de doelgroepverklaring duidelijker moet. SZW zal dit oppakken en tevens actie 
ondernemen waaraan de verklaring dient te voldoen. Actie: SZW 

7. Gat in registratie gastouder 
Dit gaat over het moment dat opgezegd is bij de ene gastouder en gezocht wordt naar 
een nieuwe gastouder. De registratietermijn van de nieuwe gastouder is langer dan de 
opzegtermijn. Toeslagen vraagt SZW of de toeslag toegekend mag worden. 	'deelt 
mee dat dit meegenomen wordt in een lopend traject over o.a invalgastouder. Zodra dit 
geregeld is dan is ook de opzegtermijnkwestie geregeld. 

8. Werkloosheidstermijnen en recht op KOT  
Hierover is een aanvullende vraag van Toeslagen aan SZW gesteld. Hierop is nog geen 
antwoord binnengekomen. 10.2.e zoekt de vraag nog op en stuurt die (nogmaals) naar SZW. 
Actie 10.2.e  en SZW 

9. 	Bespreken casus kind met syndroom van Down (nav brief gemeente Zwijndrecht) 
Het gaat om twee zaken_ 
a) Om kinderen met een beperking 
b) Om gemeente Zwijndrecht 

Ad a: Binnen SZW moet goed uitgezocht worden] 	dal dit punt op de actielijst zetten_ 
Actie: 

Ad b: SZW gaat opnieuw contact opnemen met de gemeente Zwijndrecht. Actie: SZW 

10. Verruimen discretionaire bevoegdheid 

10.2.e 
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Dit ligt in het verlengde van de eigen bijdrage. Is een lastig punt 

11_ Gesprek met 	10.2.e 	, 14 april  
Het punt van de discretionaire bevoegdheid staat op de agenda. Verder gaat het om een 
kennismakingsgesprek_ 

12_ AmvB kinderopvangtoeslag 2016  
Gaat om de indexeringspercentages: hier moet nog naar gekeken worden_ Actie: SZW 

13. Rondvraag 
10.2.g wist nergens van. Zij gaan na wat er is gebeurd. 

Volgend overleg is op 11 mei 2015 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 1 juni 2015 

Aanwezig namens: 
SZW: 

102.e 
Belastingelienst/DGBei 

10.2.e 
Belasfingdiensf/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

1_ Opening en mededelingen  
10.2.e 'opent de vergadering_ 

2_ Verslaglegging afstemmingsoverleg 2 maart en 13 april 2015 
De verslagen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

3_ Actiepuntenlijst 
Actiepunt 6: doelgroepverklaring: BIT heeft SZW gevraagd om richting gemeenten de 
richtlijnen aan te geven waaraan een doelgroep verklaring dient te voldoen. BIT laat nog 
weten wat BIT nodig heeft. Actie: 747372 el 

4_ 	Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
De productiecijfers zijn hedenochtend rondgestuurd_ Productie 2014 ligt voor op de productie 
van eerdere jaren. 

5. Stelselherziening  
De plannen over de directe financiering komen vrijdag in de Ministerraad. 

6. Afstemming over wijziging Belastingwetgeving (opvragen bankgegevens)  
SZW was niet op de hoogte van deze wijziging. De wijzing verschaft BIT de bevoegdheid tot 
het zelf kunnen opvragen van betalingsgegevens bij Banken. 

10, 2, d 
I. De wijziging heeft geen consequenties voor de kassierstunctie_ ue kassierstunctie 

staat los van deze wijzing. Afgesproken is om SZW eerder te informeren over (voorgenomen) 
wijzigingen. 

7. Afstemming beleidsvoorbereiding KOA kopje/extra middelen achterstandskinderen  
10.2.e 

 
heeft gesprek gehad met', 10.2.01 over de wenselijkheid. Zeeuws Vlaanderen 

gebruikt fusiegeld van OCW. SZW heeft aangegeven dat deze aanvullende financiering 
gebruikt kan worden voor het verlagen van de uurprijs. Toeslag wordt berekend over de 
betaalde uurprijs. Afhankelijk van het inkomen van de ouder betaalt iedere ouder een 
eigenbijdrage. Zeeuws Vlaanderen wil dat iedere ouder een eigenbijdrage van € 1,-
betaalt. Dat kan alleen door per ouder een verschillend uurtarief te berekenen. Dat is niet 
uitvoerbaar. 18 juni wordt door SZW, MinFin en BD hierover nader gesproken waarbij de 
mogelijke oplossingen bekeken worden. 

8_ Rondvraag  
10.2.g 	hier wordt nog aan gewerkt 

Op 2 juni vindt er overleg plaats over het gat in de registratie 
Discretionaire bevoegdheid: wordt nog teruggekoppeld 
Jaarverslag: KOT krijgt veel aandacht 
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Auditdienst: agenderen voor het volgend overleg 
aat bij 	10.2.e 	na wat er aan de hand is 

Volgend overleg is op 6 juli 2015 

102.9 
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bespreken. 
Actie: 	10.2.e 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en B/T 
Kinderopvang 

Concept verslag: 6 juli 2015 

Aanwezig namens: 
SZW:  

10,2,9   (punt 8) 
BelastingdienstIDGBel 

10.2.e  
Belastingdienst/Toesiagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.9 

1_ Opening en mededelingen  
)pent de vergadering. 

Aan de agenda worden nog 2 punten toegevoegd, t_w_: beleidsdoorlichting en kinderopvang 

Afgesproken wordt het overleg van augustus niet door te laten gaan. Dringende zaken 
worden bilateraal opgelost_ 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 1 juni 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ 

3. Actiepuntenlijst 
De actiepunten worden geactualiseerd_ 

4_ Stand van zaken uitvoering Kinderopvang-toeslag (productie cijfers KOT)  
Toeslagen is begonnen met DT 2014. Hiervan is 23% gedaan. Voor 2013 staat de teller op 
bijna 92%. 

5. Stelselherziening  
Dinsdag 7 juli komt er een brief over de tweede fase. Na de vakantieperiode volgt er overleg 
over het wetgevingsgedeelte_ 

6_ Auditdienst/steekproef kinderopvangtoeslaq 
De auditdienst heeft een rapport uitgebracht over de KOT en de KGB. Daar zijn twee 
aandachtspunten uit naar voren gekomen: 
• kl&O beleid updaten 
• Oplopende aantal fouten in steekproef 
Er is een gesprek geweest met de ADR in Utrecht. De steekproeven zijn vrij klein. 
Afgesproken wordt dat het Afstemmingsoverleg niet het juiste gremium is om dit te 

10.2.e 

informeert bij Bedrijfsvoering waar en hoe dit besproken dient te worden_ 

7_ 10.2.g 
10.2.e (raagt of SZW de communicatielijn wil doorgeven aan de branche. SZW kijkt 

nog naar de tekst. Zodra er een akkoord is dan wordt het op de site gezet. Actie: SZW 

8. Zeeuws Vlaanderen  
10.2.e meldt dat de juristen van DG/Bel principieel in de zaak zitten. 

Er zouden twee contracten moeten zijn, 1 voor de gratis dagdelen en 1 voor de betaalde 
dagdelen_ SZW zal het voorstel beschrijven en doen toe komen aan de Belastingdienst. 
Belastingdienst kan het voorstel vervolgens beoordelen_ 
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9. Fraude in de gastouderopvang  
In maart is er een notitie rondgestuurd waar nu op wordt teruggekomen. Gevraagd wordt om 
nadere cijfersi 	meldt dat in de brief aan de TK meer cijfers staan_ 

Aanvullend agendapunt: beleidsdoorlichting 
Is eind deze maand_  10.2.e   verzoekt om meer betrokken te worden. Daartoe zal zij een 
afspraak plannen. Actie: 	10.2.e 

10. Tienduizenden mensen lopen betalingen fiscus mis (artikel Telegraaf)  
Gaat over 1 ban krekeningnummer. De mensen hebben al heel veel brieven ontvangen, maar 
nog steeds niet gereageerd. De toeslagen worden nu gestopt en de klanten krijgen een brief 
dat als ze het rekeningnummer wijzigen zij direct geld overgemaakt krijgen. 

11. Raming kinderopvang  
De raming wordt aangepast n.a.v. het besprokene tijdens het wetgevingsoverleg. De KOT is 
met 450 miljoen euro verlaagd. Er moet een second opinion komen van de raming. Bij grote 
schommelingen van de cijfers dient een toelichting gegeven te  worden_ Aanspreekpunt bij 
Toeslagen is 	10.2.e 	. Er zal een overleg met 	3  worden 
g eorganiseerc 

12 Rondvraaa 
10.2.g : Gevraagd wordt of Toeslagen BSN-nummers kan controleren. 

SZWzal de BSN-nummers aanleveren. 

Volgend overleg is op 7 september 2015 
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10.2.e 

1. Opening en mededelingen  
opent de vergadering_ is afwezig eni 	10.2.e 	I zijn met vakantie. 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 7 september 2015 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBel 

10.2.e 
Belastinadienstnoeslaaen 

10.2.e 
Afwezig 

2. Verslaaleogino afstemmingsoverleg 6 juli 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ 

3. Actiepuntenliist 
Actiepunt 1: Ligt stil. 
Actiepunt 2: Kan eraf. 
Actiepunt 3: De Gemeenten dienen nog door SZW geïnformeerd te worden. 
Actiepunt 4: Kan eraf. Brief aan gemeente Zwijndrecht zal nog worden nagestuurd. 
Actiepunt 5: Er wordt een gesprek met de auditdienst gepland. 
Actiepunt 6: Tekst is op de site geplaatst_ Daarmee is dit actiepunt afgerond. Kan eraf. 
Actiepunt 7: Over de fraude cijfers (Fraude in de gastouderopvang) vraagt SZW of dit het nu 

is of dat er nog meer is. We vragen het na bid 10.2.e  
Actiepunt 8: Overleg is gepland voor 17 september a_s_ Daarin wordt ook de MAC2016 

meegenomen. 

4_ 	Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
Van de DT2014 is inmiddels ongeveer 50% gedaan. Dat is zo'n 10% meer in vergelijking met 
de DT 2013 in dezelfde periode vorig jaar. 

5. Stelselherziening  
Er heeft een briefing plaatsgevonden waarbij DGBel vertegenwoordigd was. Geen springende 
punten. Door Kamerlid Heerma (CDA)werd gevraagd of samenspannen nog steeds mogelijk 
is en hoe de verantwoordelijkheidsverdeling is belegd tussen KOI en ouder daar waar sprake 
is van terugvorderingen. Vraag werd gesteld of het niet mogelijk is om meteen naar een 
basisvoorziening te gaan? 

In de ronde tafel gesprek die zelfde dag werden veel vragen gesteld aan DG DUO over de 
uitvoerbaarheid van het nieuwe stelsel. Branche en ouderverenigingen zijn nog kritisch ten 
opzichte van de stelselherziening. 

Stelselherziening komt 9 september in AO aan de orde. 

6. Wetswijziging versterking positie ouders: bestand Belastingdienst 
Belastingdienst heeft van SZW een verzoek ontvangen voor het leveren van gegevens 
betreffende het aantal ouders per LRKP. Dit in verband met het garantiefonds en de 
eenmalige facturering die door de Geschillencommissie Kinderopvang wordt uitgevoerd. 
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gaat na waar het precies om gaat. Actie 10.2.e 

7. Monitor Ecorus  
In het kader van de Monitor is er door SZW een aanvullende vraag gesteld aan de 
Belastingdienst. Vraag is door de Belastingdienst beantwoord. Niet geheel duidelijk is 
wat de doelstelling van de permanente monitor is .I 10.2,e izal hierover informatie 
aanreiken. Actie 10.2.e 

8_ Invoerdatum wetsvoorstel OPC's  
Door SZW wordt aangegeven dat de invoeringsdatum van het wetsvoorstel verschoven is 
naar 1 juli 2016. Deze wijziging zal worden voorgelegd aan BD voor uitvoeringstoets zodat de 
consequenties aangegeven kunnen worden. Actie SZW. 

9_ Mandaatkwestie uitvoering KOT door SVB 

10. AO 9 september 
Tijdens het AD komt ook de casus van de Parel aan de orde. DGBeI en BD staat paraat voor 
het beantwoorden van eventuele vragen. 

11_ Zeeuws Vlaanderen  
Vanuit Toeslagen is het mogelijk. Wel onder voorwaarden. Voorwaarden worden 
doorgegeven aan SZW_ Actie DGBel. 

12. Rondvraag  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag_ 

Volgend overleg is op 5 oktober 2015 
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6. Invoerdatum wetsvoorstel OPC's  
De Uitvoeringstoets zal deze week naar SZW ) gestuurd worden. Actie: 10.2.e 10.2.e 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 2 november 2015 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig  

10.2.e 

1. Opening en mededelingen  
10.2.e opent de vergadering_ Er wordt een agendapunt aan de agenda toegevoegd, tm_ 

Agendapunt 17: Rijksbegroting. 

2_ Verslaglegging afstemmingsoverleg 7 september  2015 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: Aanhouden. 
Actiepunt 3: Doelgroepenverklaring. De Gemeenten dienen nog door SZW geïnformeerd te 

worden. Dit zal tijdens een overleg met de VNG plaatsvinden. Vluchtelingen 
kunnen bij inburgering in de doelgroep vallen. Dit loopt niet via gemeenten maar 
via DUO. 

Actiepunt 5: Wordt behandeld bij het toegevoegde agendapunt 17: Rijksbegroting_ 
Actiepunt 7: Gereed en afvoeren. 
Actiepunt 8: Gereed en afvoeren_ 
Actiepunt 	I  heeft info verstrekt aan 
Actiepunt 10: OPC's. De Uitvoeringstoets ligt bij DG/Bel. 
Actiepunt 11: Actiepunt kan worden afgevoerd. 
Actiepunt 12: Gereed en afvoeren. 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
De laatste cijfers zijn van 5 oktober_ Tussen 23 september en 5 oktober is er niet ge-DT-ed. 
In de tussen tijd heeft er wel een run plaatsgevonden; er zijn echter nog geen nieuwe cijfers 
beschikbaar gesteld. Zodra 10.2.e recente cijfers heeft zal hij ze doorsturen. Acti e: 10,2.9 
I.v.m. Maccen ligt DT stil_ Op 22 december zal er nog een DT-run van naar verwachting zo'n 
50.000 stuks plaatsvinden_ Hoeveel hiervan KOT betreft is niet duidelijk_ 10.2.e gaat na 
wanneer de nabetaling hiervan zal plaatsvinden. Nog in 2015 of in 2016. 

10.2.e vraagt of DT nog sneller zal gaan de komende jaren of dat de huidige snelheid 
maatgevend is. Dit punt zal geagendeerd worden voor het volgend overleg. Actie: 10.2.e 

10.2.8  vraagt naar de afronding van 2005 t/m 2011.  gaat dit na. Actie: 10.2.e 

5. Stelselherziening  
Dinsdag 3 november is er wetgevingsoverleg en vrijdag 6 november is er een 
Stuurgroepvergadering_ 
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7. Beleidsdoorlichtinq  
De laatste versie is naa 10.2.9  gestuurd. Reactie daarop is naar SZW gestuurd. 

8_ MAC 
De wijze waarop er dit jaar wordt ge-MAC-ed waarbij er niet wordt geïndexeerd levert een 
tegenvaller op voor de begroting van SZW_ De uitgaven gaan stijgen. Hierover liggen nog 
een aantal vragen bij BIT 1 	10.2.e 

9. Wetsvoorstel uitreizigers iihadisme  
Dinsdag 3 november is er een bijeenkomst over de bevriezingslijst Er is discussie over de 
definitie.1 !gaat na bij r10.2.e p? wat de stand van zaken is voor wat betreft de 
uitreizigers. Actie4 	10.2.e 	1 

10. Casus Rotterdam — voorschool  
Bij het voorschoolscenario krijgen werkende ouders KOT. Niet werkende ouders betalen een 
klein bedrag, verder wordt hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. In Rotterdam loopt het 
zoals het moet. Financiën waarschuwt dat het lastig gaat worden om over alles de controle te 
h ouden_ 

11. Het project kwaliteitsverbetering qastouderbureaus: deelname BD Blauw  
Aangezien het project nog maar 2 maanden duurt, zal( 	10.2.e 	gevraagd worden of 

ook BID Blauw kan vertegenwoordigen_ Actie 

12. Geschillencommissie kinderopvang: Garantiefonds 
Is gebeurd. Gegevens zijn opgeleverd aan SZW_ 

13. 180 Belastingdienst 
Is nog verkennend. 
De Belastingdienst, FIOD en de Douane werken voor veel departementen_ 

14. Brief] 	10.2.e 
Brief is ook bij Toeslagen bekend. De 	10.2.e 	leeft niet gereageerd op 
informatieverzoeken. Er is onvoldoende aangetoond dat recht op KOT bestaat 
NB:10.2.e heeft nagekeken wat er precies bij beroep heeft gelopen. Er is een beroep bij de 
Rechtbank geweest over KOT 2013_ Het beroep is ongegrond verklaard omdat de 
overeenkomst niet in orde was. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk verklaard omdat de 

10.2.e 	be griffiekosten niet heeft betaald. Inmiddels is de 	10.2.e 	opnieuw 
over hetzelfde jaar in beroep gegaan. 

15_ Samenloop VVE-middelen en kinderopvanqtoeslaq  
Er schijnt veel terugbetaald te moeten worden, omdat een deel van de kinderopvang gratis is 
en een deel via de KOT gaat_ Voor het VVE-deel is er geen recht op KOT. 

16_ Rijksbecirotinqsvoorschriften (nagekomen agendapunt) 
Discussie over normenkader is geparkeerd. ADR-rapport komt daardoor weer boven. Er 
wordt op korte termijn een afspraak met 	10.2.e 	gemaakt_ Actie: 1 10,2.e 1 

17. Rondvraag  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Volgend overleg is op 7 december 2015 

10.2.e 10.2.e 

00131 
114 



1. Opening en mededelingen  
10.2.e 'opent de vergadering_ 
verrichten. 

10.2.e I deelt mede dat' 10.2,e 'andere werkzaamheden gaat 
10.2.e zal hem opvolgen. 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 7 december 2015 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.0 
Fin/D GB ei 

10.2.e 
B elasting dienst/Toes1 agen 

10.2.e 
Afwezig 

2_ Verslaglegging afstemmingsoverleg 2 november 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

N .a.v.: 
OPC is vrijdag getekend_ Wordt PDF van gemaakt zodat de brief doorgemaild kan worden 
Brief Dekkers is getekend en doorgemaild. 
Uitreiziger: de discussie over de grondslag voor gegevensverwerking speelt nog. 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: wachturen; volgend overleg schuiven 	 10.2.e 	 aan. 

Voorbereiding ligt bij SZW. 
Actiepunt 2: doelgroepverklaring; er vindt dinsdag 8 december overleg plaats met de VNG 
Actiepunt 3: Verslag Auditdienst/steekproef; overleg vindt plaats in januari 
Actiepunt 5: Afronden 2005 t/m 2011; Toelichting is gegeven. Eer volgt in 2016 nog een 

(laatste) productierun met betrekking tot deze toeslagjaren. Daarna in principe 
niet meer. Behalve als er een signaal van de burger komt. Terugvorderingen 
volgen hun normale gang. Na deze laatste run kan worden aangegeven welke 
percentage er definitief zijn toegekend. Actiepunt kan er af. 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
Ten opzichte van vorig jaar lopen we op dit moment iets achter. In december vindt er nog een 
run plaats van rond de 100.000 stuks. Daarna lopen we voor ten opzichte van eerdere jaren.. 
Door SZW wordt opgemerkt dat DT andere jaren vanaf augustus harder liep_ Dat het dit jaar 
in die maanden langzamer ging had te maken met technische problemen. 

5_ Stelselherziening  
Vorige week is er een Stuurgroepvergadering geweest. 

6. Invoerdatum wetsvoorstel OPC's  
De brief is vrijdag getekend. Eerst volgende moment waarop wetsvoorstel kan worden 
ingevoerd is per 1 januari 2017 (en dus niet per 1 juli 2016). Voorwaarde daarvoor is dat het 
wetsvoorstel per 1 juli 2016 zowel door de TK als de EK aangenomen dient te zijn. 

7. Kamervragen CDA over fraude in de kinderopvang  
Vandaag wordt een uitstelbrief gestuurd. Het verzamelen van antwoorden verloopt 
moeizaam. Antwoorden moeten van het Functioneel Parket (OM) komen. Zodra SZW de 
antwoorden heeft worden ze afgestemd DGBeI. 
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8. Microdata 
SZW gaat meer ramen op basis van microdata_ 
Onderzoek op 20.000 posten heeft uitgewezen dat een deel hiervan 0-beschikkingen zijn. Dit 
kan zowel een eerste als een laatste beschikking zijn. Zijn echter wel terechte 0- 
beschikkingen_ 
Verder zijn er een aantal posten met heel weinig uren per maand. Heeft geen effect op de 
ramingen. 
Posten met een jaarbijdrage van boven de € 20.000 vallen in het toezicht. 

9_ Kasprognosemodel  
In voorjaar moeten er nieuwe kasramingen gemaakt worden. De versnelling van DT en van 
oninbaar leiden moeten beter opgenomen worden. De halfjaarsrapportage van de 
Belastingdienst en de Staatssecretaris moeten hierin meegenomen worden_ Er dient goede 
afstemming plaats te vinden. Zal voor volgend ARO opnieuw geagendeerd worden_ 

10_ Samenloop VVE-middelen en kinderopvangtoeslag  
Vanuit gemeenten en peuterspeelzalen wordt gemeld dat er veel terugbetaald moet worden 
door ouders omdat ze 2 dagen KOT en 2 dagen VVE krijgen. Ze vragen dan voor 4 dagen 
KOT aan en moeten dus terugbetalen_ 
Bij Toeslagen weten ze niet om welke ouders het gaat. Alleen als er BSN-nummers geleverd 
worden kan er op individueel niveau naar gekeken worden. 
De communicatie hieromtrent ligt in eerste instantie bij VNG/gemeenten. 10.2.e zal bij VNG 
nagaan om hoeveel gemeenten het gaat en of gegevens van individuele ouders te 
achterhalen zijn. Actie 	10.2.e 

11. Ervaringen SZW met Belastingdienst 
[10.2.011:leen mee dat de notitie uit het IBO sociale huur komt.1 10.2.e mist iets in de memo over 

cijfervragen waarop naar zijn mening lang gewacht moet worden.[ ----T(istelt dat er veel 
vragen zijn en dat het beantwoorden hiervan bovenop het reguliere werk komt. 

1 	10.2.0  imeldt ook dat er vanuit Toeslagen beleidsvragen komen die voor rechtzaken van 
belang zijn.' 	legt uit hoe het bij de Afdeling Beroep van Toeslagen werkt. 

10.2.e 	bereiden voor hoe dit beter te stroomlijnen is in 2016. Komt terug in het 
volgende ARO_ 

12_ Steekproef en Riiksbecrotingsvoorschriften  
Algemene Rekenkamer wil zaken uit begroting Belastingdienst verplaatsen naar begroting 
SZW_ 2015 gaat in ieder geval nog op de oude manier_ 

13. Verwachtingen rond DT komende laren  
Na 1 jaar zit DT op 65% a 70% 
Na 2 jaar zit DT op 98% a 99% 
Na 3 jaar zit DT op 99,9% 

14_ Rondvraag  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Volgend overleg is op 11 januari 2016 
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10.2.e zijn wegens 

Er is meer oninbaar verklaard dan gepland. Zijn meestal correcties. 
na_ Actie: 

10.2.e baat dit nog even 
10.2.e 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 1 februari 2016 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 	 (punt 8) 
Fin/DGBel 

10.2.e 
Belastingdienst! Toeslagen 

10,2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1. Opening en mededelingen  
1 10.2.e 'opent de vergadering.110.2.e  is wegens ziekte afwezig_ 

andere werkzaamheden verhinderd. 

2_ Verslaglegging afstemmingsoverleg 7 december 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ 

N.a.v.: 
Punt 7: Kamervragen CDA over fraude in de kinderopvang: zijn de laatste week van januari 
naar de Kamer gestuurd. 
AO 18 februari gaat wellicht niet door. Morgen zal er meer bekend zijn_ 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: wachturen; staat op de lijst met hangende juridische punten 
Actiepunt 2: d oelgroepverklaring; er is overleg met VNG geweest. Er zijn nog geen acties van 

de VNG geweest 
Actiepunt a: Verslag Auditdienstisteekproef; bespreking ging vooral over nieuwe 

voorwaarden 
Actiepunt 4: Uitvoeringstoets OPC's. Zijn naar I 	b estuurd 
Actiepunt 5: Uitreizigers: tekst Awir-aspecten zijn naar  10.2.ee  gestuurd 
Actiepunt 6: VVE-middelen: samen met Ma-groep lijkt het om een Rotterdamse zaal t gaan. 
Memo wordt volgend Afstemmingsoverleg besproken. 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslaq (productie cijfers KOT)  
Er is een conclusie van de Advocaat-Generaal binnengekomen over de termijn waarbinnen 
een toeslag het worden herzien. Het gaat hierbij om zaken waarin de KOT 2007 pas in 2014 
definitief werd_ De advocaat-generaal heeft als advies gegeven om uiterlijk binnen 5 jaar na 
het berekeningsjaar een toeslag definitief te maken. 
Nagegaan moet worden wat er nog niet definitief is vastgesteld over de oude jaren en wat dit 
betekent. 	10.2.e 	dient contact op te nemen met 	10.2.e 	van DG/Bel_110.2.ja 
vraagt zich af of er ook fraudezaken bij zitten. 
Komt volgende keer terug op de agenda. 

Productiecijfers: 
DT 2014 staat op bijna 75%. Dit is conform verwachting. 
Bij 300 specifieke gevallen is gevraagd om in bezwaar te gaan. Deze komen nu binnen en 
worden versneld behandeld. 

5_ Stelselherziening  

00113 
76 



Wetsvoorstel ligt bij SZW in de lijn. Bij Ministerie van Financiën wordt het deze week aan 
Staatssecretaris en Minister voorgelegd. 

6_ Raming kasprognose voorjaarsbesluitvorming  
10.2.e meldt dat raming gestand blijft. Half februari wordt raming definitief. Er is 80 miljoen 
op oninbaar afgeboekt. 

10.2.e 
T 'Hangende° juridische punten  

Juriste SZW wil wat meer context hebben. 
kan opnemen. Vanuit Toeslagen zou dat 

zoekt iemand met wie zijn contact 
zijn. 

8. Mandaat aan SVB i.v.m. Kinderopvang buitenland  
Bij dit punt is; -10.21e aanwezig. 

10.2.e zal memo aan Fiscaliteit voorleggen_ Geldt dan ook voor KGB_ 
contact opnemen meta 	10.2.e 

10.2.e zal hierover 

9. Kamervragen van Siderius en Heerma inzake De Parel  
Kamervragen zijn uitgezet Eind deze week moeten vragen beantwoord zijn. Donderdag 
gezamenlijk overleg over de vragen en antwoorden. 

10_ AO Kinderopvang 18 februari 2016 
Reeds besproken bij punt 2. 

11. Rondvraag  
10.2.6 vraagt om een Uitvoeringstoets op een AMvB. Deze vraag ligt al bij 

Tevens wordt gevraagd om de koppeling met de gewerkte uren. Dit staat al uit bij Toeslagen 

Volgend overleg is op 7 maart 2016 

10.2.e 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 7 maart 2016 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
FinA3GBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1. Opening en mededelingen  
10.2.e 'opent de vergadering. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 1 februari 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	wachturen; staat op de lijst met hangende juridische punten; zal in overleg 

tussen de juristen van SZW en BT in separaat overleg worden besproken 
Actiepunt 2: 	doelgroepverklaring; vraag is waar de  eisen te vinden zijn_ 10.2.e zal deze 

doormailen naar 10.2.e  Actie: 
Actiepunt 3: 	Uitreizigers: momenteel geen nadere informatie 
Actiepunt 4: 	VVE-middelen: 	zal stand van zaken bij 10.2.e nagaan 
Actiepunt 5: 	Gaat om terugvorderingen KOT_ Betreft waarschijnlijk een correctie. Vraag 

staat uit. Komt volgende keer terug 
Actiepunt 6: 	Buitenland: gaat om uitspraak 10.2.e Wordt nog uitgewerkt 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
Productiecijfers: 
DT 2014 staat op 83%. Lopen flink voor op 2013. 
Gevraagd wordt wanneer DT 2015 start. Verwachting is dat dit rond juni zal beginnen. 

Gevraagd wordt of bekend is wat er terugkomt van de €60 miljoen aan de fout in 

beschikkingen? 102-e gaat hier achteraan_ Actie: 

5_ Conclusie Advocaat-Generaal inzake 5 laars termijn  
Conclusie is dat na 5 jaar geldt VT = DT_ 
De consequenties zijn zeer beperkt. Gaat bijvoorbeeld ❑m 0,25% over 2012. 
BT moet lijn vastleggen en dan terug op de agenda van het ARO plaatsen. Actie: 

6_ Stelselherziening  
Loopt goed. De Uitvoeringstoets is ingewikkeld omdat er veel verschillende zaken bij 
betrokken zijn. De branche heeft inmiddels gereageerd. Zij zijn niet voor. Ze willen de huidige 
systematiek behouden maar wel met T-2. 
De 	branche heeft ook een brief gestuurd ten behoeve van het 0A. Deze wordt gemaild naar 

10.2.e 

7_ Raming kasprognose voorjaarsbesluitvorming 
De raming wordt verwerkt in de beleidsbrief. 

8. AO Kinderopvang op 9 maart 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 
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Voorbereiding in volle gang. Gaat over DT en De Parel. De Parel is nog niet 
geagendeerd. Dit moet met spoed gebeuren. 

9_ Rondvraag  
Gevraagd wordt naar het aantal bezwaarschriften KOT. 

Volgend overleg is op 4 april 2016 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 4 april 2016 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
FinIDGEle1 

10.2.e 
Belasfirigdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

1. Opening en mededelingen  
10.2.e 'opent de vergadering. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 7 maart 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	wachturen; staat op de lijst met hangende juridische punten; er heeft overleg 

plaatsgevonden tussen SZW en BIT 	 10.2.e 
Er wordt aan gewerkt_ 

Actiepunt 3: 	Uitreizigers: staat op agenda. Het wetsvoorstel is rond. Het verzoek voor een 
Uitvoeringstoets is uitgezet. SZW maakt nota die naar alle departementen 
gezonden zal worden. 

Actiepunt 4: 	VVE-middelen: komt uit de MO-groep. Hier is verder niets meer mee gebeurd. 
Actiepunt 5: 	Gaat om terugvorderingen KOT. Betreft waarschijnlijk een correctie. 

heeft dit uitgezet maar nog geen reactie ontvangen. 
Actiepunt 7: 	Fout in beschikkingen: Het gaat om ongeveer €30 miljoen i.p.v. om € 60 

miljoen. Hiervan is tussen € 20 en €25 miljoen al teruggekomen. Voor het 
resterende bedrag wordt mogelijk een veegactie gehouden. Onderzoek vindt 
nog plaats door BIT_ 

AO KOT: goed verhaal gehouden over de Parel_ Er is kritisch gereageerd door de Kamer 
over de directe financiering. 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
Productiecijfers: 
DT 2014 staat bijna op 90%. Lopen ongeveer 8% voor op DT 2013 in vergelijkbare periode. 

meldt dat de totaal stand van de terugvorderingen lager is dan gebruikelijk. Meestal 
zit dit rond de E700 miljoen, nu op E 644 miljoen. 	zal dit laten uitzoeken. Actie: 

5. Stelselherzieninq  
Er komt een heroriëntatie op de plannen van de DF (mede naar aanleiding van het BIT 
advies). Half mei is er een Stuurgroepvergadering waarin richting wordt gegeven aan de 
heroriëntatie. 

6. VVE 
Zie actiepunt 4. 

7. Wetsvoorstel uitreizigers 
Zie actiepunt 3_ 

• Wetgeving 2013: fraudemaatregelen 

10.2.e 
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Een van de fraudemaatregelen (die nog niet was ingevoerd) betreft het stoppen van 
toeslagen als er geen aangifte is gedaan en een mogelijke VT (negatieve VA) is 
teruggedraaid. Deze maatregel is nu per 1 april 2016 ingevoerd_ Er zal eerst een proef 
plaatsvinden. Blauw levert 5.000 BSN-nummers aan. Hieruit worden 500 posten gehaald 
welke niet automatisch gecontinueerd worden. Het recht op Toeslagen vervalt echter 
niet. Wordt er op een moment aangifte gedaan dan gaat Toeslagen ook weer lopen. 

Begin mei stuurt Blauw een brief aan betreffende personen dat zij het risico lopen dat ze 
ook geen Toeslagen krijgen. Wordt op actiepuntenlijst gezet om te monitoren_ Actie: 

6. Kamervragen  
De Kamervragen van Sederius gaan over Rotterdam en de wijze waarop de ouderbijdrage 
door de gemeente wordt bepaald. Vragen zijn ook gericht aan Financiën maar liggen op het 
terrein van SZW en worden door SZW beantwoord_ 

9_ Conclusies Advocaat Generaal (A-G) fatale termijn  
Er is nog geen uitspraak van de RvS binnen. Ook nog geen zicht op wanneer dit zal 
gebeuren. De verwachting is dat de uitspraak er lig voor de zomer zal zijn. Eenvoudig 
gezegd komt het advies van de A-G erop neer dat BIT tot 5 jaar na afloop van het 
berekeningsjaar de tijd heeft om definitief toe te kennen (DT'en). Als er dan nog geen DT 
is dan geldt in principe VT=DT. 

10_ Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt_ 

Volgend overleg is op 2 mei 2016 
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10.2 _elis met 10.2.e 10.2.e 
1. Opening en mededelingen  

opent de vergadering. 
vakantie_ 

kunnen niet aanwezig zijn. 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Kan eraf_ 
Actiepunt 2: 	UT is opgeleverd_ Wetsvoorstel vervolgt z'n route (RvS enz). Kan eraf_ 
Actiepunt 3: 
Actiepunt 4: 
Actiepunt 5: 

Actiepunt 6: 

Actiepunt 7: 

10.2.e stemt nog af met 
Er is nog geen antwoord. Actiepunt aanhouden_ 
Voorstel is om de fatale termijn op te nemen in de wet. Gaat mee in BP2017. 
Wetsvoorstel wordt naar SZW gestuurd (mits beschikbaar). 
Het is volgens BT nog afwachten hoe de totaal stand van de 
terugvorderingen zich in de komende maanden of half jaar ontwikkeld voordat 
er conclusies kunnen worden getrokken over een lagere stand van de 
terugvorderingen_ 
Betreft het invoeren van 2 maatregelen uit de fraudewet 2013: Geen 
voorschot bij het niet doen van aangifte 18 en geen voorschot bij een 
vergrijpboete. 

1 10.2.e 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 9 mei 2016 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
FinIDGBef 
Belasfingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 4 april 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ 

4. Stand van zaken uitvoering Kinderopvangtoeslaq (productie cijfers KOT)  
Productiecijfers: Het overzicht heeft een andere vorm gekregen_ Alle beleidsminiseries 
ontvangen nu hetzelfde overzicht. DT 2014 staat op 88,2%. Daarmee lopen we ongeveer 
4,3% voor op DT 2013 in vergelijkbare periode. 

5_ Stelselherzieninq  
Reactie op het BIT advies wordt volgens planning van nu begin juni naar de Kamer gestuurd. 

6. VVE 
10.2.e  stemt nog af met 10.2.e 

7. Wetsvoorstel uitreizigers  
Agendapunt wordt doorgeschoven naar het volgende ARO in juni. 

8. Mandatering aan SVB voor kindregelingen buitenland  
BT kan de SVB mandateren voor het uitvoeren van de kindregelingen buitenland_ Dit kan 
(eenvoudig) met een brief van de directeur BT aan de SVB worden geregeld. BT zal zorgen 
voor de brief. 

9_ Stroomlijnen invordering Belastingen en Toeslagen  
De betreffende bijeenkomsten gaan buiten het ARO om. SZW vraagt zich af wat dit gaat 
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betekenen voor de Ontvangsten en de Uitgaven? Hoe ziet het proces eruit inclusief het 
wetgevingstraject? Afgesproken wordt dat in het volgende ARO er een toelichting zal 
worden gegeven. 

10. Kwaliteitsmonitor 
SZW is voornemens de kwaliteitsmonitor structureel in te richten. Dit heeft ook consequenties 
voor BT. Voor het vaststellen van deze consequenties dient DGBeliBT een verzoek van SZW 
te ontvangen waarin wordt aangegeven op welke wijze de kwaliteitsmonitor structureel 
ingericht gaat word en zodat de consequenties kunnen worden vastgesteld 	eerint het 
verzoek van BT mee_ Acti 

11_ Onderzoek CBS  
BT wacht nog op akkoord van SZW voor het leveren van de mutaties. 

12. Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Volgend overleg is op 6 juni 2016 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 6 juni 2016 

Aanwezig namens: 
SZW- 

10.2.e 
Fin/DGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

(bij punt 8) 

10.2.e 
Afwezig 

16.2.e 

1. Opening en mededelingen  
1 10.2.e 'opent de vergadering. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 9 mei 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ 

n.a.v. blz.1, punt 8_ De brief aan de SVB wordt voor de zomer verstuurd. Actie: BT 

3_ Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Samenloopt VVE-middelen en Toeslagen: er zijn meer gemeenten waar dit 

speelt. Via Boink en via Handhaving gemeenten er op wijzen. 
Actiepunt 2: 	Negatieve cijfers: blijkt om een fout te gaan. Betrof cijfers ouder dan 10 jaar. 

Is hersteld. 
Actiepunt 3: 	5-jaars termijn: n.a.v. de uitspraak van de RvS komt er een advies op welke 

AWIR-artikelen deze betrekking heeft. Een wetsvoorstel komt er pas na 
interpretatie van de uitspraak_ 

Actiepunt 4: 	Er is nog geen antwoord. Actiepunt aanhouden. 
Actiepunt 5: 	Fraudemaatregelen wetgeving 2013: maatregelen worden ingevoerd per 

2017_ 

4. Stand van zaken uitvoering Kinderopvangtoeslag (productie cijfers KOT) 
DT 2014 staat op 90,8%. Dit 	is iets hoger van vorig jaar. De tabel op blz. 3 geeft aan dat de 
productie op 92.7% staat. 10.2.e gaat na hoe dit kan. Actie: 10.2.e 

5. Stelselherzieninq 
Afgelopen week Stuurgroep geweest Op 30 juni moet er een stuk liggen om een besluit te 
nemen_ 

6_ Uitspraken De Parel  
De uitspraken zullen waarschijnlijk bij het AO van 6 juli besproken warden_ 

7. Wetsvoorstel uitreizigers  
Gaat op 20 juni naar de Raad van State. Advies wordt afgewacht_ 

16.2.e 8. Presentatie over stroomlijnen rood-blauw 
Aangezien de meesten al redelijk op de hoogte zijn, houdt  10.2.e   het op de lopende 
knelpunten c.q. haken en ogen_ 
• Vereenvoudiging beslagvrije voet: zodra dit gereed is dan moeten de Belastingdienst en 

Toeslagen hier rekening mee houden. 
• Afgeboekt gaat worden op de oudste vordering na een betalingsregeling 
• Politiek gevoelig. Er moet preferentie verbonden worden aan Toeslagvorderingen. 
• Beslagverbod op Toeslagen_ Het lijkt logisch om dit op te heffen omdat rekening wordt 
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gehouden met de beslagvrije voet. Dit blijft nog een principiële discussie. Wordt voorlopig 
nog niets mee gedaan_ 

Tijdspad: 
Concept wettekst wordt gedeeld met de toeslagdepartem enten. Op 16 juni gaat de wettekst 
informeel naar de Raad van State. Met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. 
Er is nog geen overleg niet de 1RF geweest. 
De Uitvoeringstoets komt deze maand. 
Deze week is er nog een gesprek met de sociale raadslieden en de nationale ombudsman. 
Implementatie zal niet voor 2019 plaatsvinden. 

9. De financiële gevolgen van de stroomlijning van de invordering bij rood en blauw  
Zie punt 8. Er zijn al veel cijfers beschikbaar maar wat deze maatregelen financieel gaan 
betekenen is nog niet bekend_ 

10. Wat zijn de eerste bevindingen van het nieuwe MAC-en  
Op 14 juni komt er een presentatie van 

11. Vragen Nationale Ombudsman  
10.2,E4 verzoekt om deze vragen met iemand van DG/Bel te beantwoorden. Het gaat om 

Awir-vragen_( 10.2.e  (zoekt dit uit. Actie:  10.2.e 

12. Vertraging afronding gastouderproiect  
Op 7 juni is er een afrondende bijeenkomst. Het rapport heeft vertraging opgelopen_ Eind juni 
is er een nieuwe Stuurgroep en er wordt gehoopt dat er dan een klant en klaar rapport ligt_ 

13_ Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Volgend overleg is op 4 juli 2016 
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1. Opening en mededelingen  
10.2.e opent de vergadering_ 	10.2.e zijn met vakantie. 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 4 juli 2016 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Finfil 4Rpl 

10.2.e 
Belastinodienst/Toeslamen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 6 juni 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ 

n.a.v. blz.1, punt 8_ De brief aan de SVB wordt voor de zomer verstuurd. Actie: BT 

3_ Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Samenloop VVE-middelen en Toeslagen: er zijn meer gemeenten waar dit 

speelt. 10.2.e  gaat hier nog verder achteraan. 
Actiepunt 2: 	5-jaars termijn: wetsvoorstel wordt meegenomen met het Belastingplan 
Actiepunt 4: 	Productiecijfers. Er stond een extra week vermeld waardoor de cijfers niet 

mee klopten 
Actiepunt 5: 	Vragen NOM: er wordt nog aan gewerkt 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
De cijfers zijn hedenochtend rondgestuurd. 
DT 2014 staat op 93,5%_ DT 2013 staat op 91,8%. Dit is iets hoger van vorig jaar_ 
In 2016 gaat het aantal aanvragers omlaag; volgens' 	'moet deze juist omhoog. 
legt uit dat bij MAC het aantal altijd lager is dan T-1. Stoppers T-1 worden namelijk niet meer 
meegenomen. Dat groeit in de loop van het jaar T weer aan. 

5. Stelselherziening  
Hedenmiddag praten Asscher en Wiebes met elkaar. Is spannend. Woensdag is er een 
werkgroep. 

6. CBS onderzoek verlenging werkeloosheidstermijn  
Is maatwerk van CBS_ Is moeilijk te vinden op de website van CBS. De verwachting is niet 
dat er veel reactie komen_ 

7. Beleidsdoorlichting Toeslagen  
Uitvoeringskosten toeslagen en handhaving zijn de geadresseerde onderwerpwn. Als er meer 
bekend is dan wordt dit gedeeld met de departementen. Moet eind van het jaar naar de 
Kamer. Voor het volgend Afstemmingsoverleg moet de tekst geagendeerd worden. 

8_ 	Artikel 5 uitvoeringsbesluit Awir 
In september zal er een bijeenkomst met de departementen gepland worden. 

9. Wetsvoorstel uitreizigers  
Zal al door Ministerraad zijn. Raad van State zal er kritisch naar kijken. 
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10. Managementletter 2015 WKO en WKS  
Is ondershands naar SZW gestuurd. Gaat ook naar de Kamer met de haltjaarsrapportage. 

11_ Stroomlijning en Beslagvilie voet/stavaza  
Er wordt druk gewerkt aan de uitvoeringstoets. SZW geeft aan graag inzicht te hebben in de 
gevolgen voor de programmagelden. Als dat inzicht net voor Prinsjesdag er is dan is dat voor 
SZW te laat. 

12. Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Volgend overleg is op 5 september 2016 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 12 september 2016 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
FinIDGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 
r 	10.2.e 

Afwezig 
10.2.e 

1. Opening en mededelingen  
10.2.e I opent de vergadering_  is verhinderd eni 	10.2.e 10.2.e 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleq 4 juli 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Wordt behandeld bij agendapunt 9_ 
Actiepunt 2: 	Gaat mee met Belastingplan. Concept wetstekst zal naar SZW worden 

gestuurd. 
Actiepunt 3: 	Openstaande bedrag is nu € 611 mln. Naar mate percentage DT2015 

toeneemt zal dit bedrag ook toenemen. 
Actiepunt 4: 	Aan het begin van het jaar is aantal aanvragers lager. Gaande weg het jaar 

stijgt het aantal. Verwachting is dat het aantal aanvragers nog met zo'n 5% 
zal stijgen. 

Actiepunt 5: 	Gereed. Kan eraf. 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
DT2015 zit op dit moment, begin september, op 20,5%. Vorige jaar zat DT2014 begin 
september op 38,8%. Door de nieuwe release planning van het nieuwe toeslagen systeem 
zijn er minder productie runs uitgevoerd. Naar verwachting zal eind 2016 de productie van de 
KOT op hetzelfde niveau liggen als eind 2015 . 

5. Beleidsdoorlichting door 	10.2.e 	(E)GBel/Bedriifsvoerind)  
BD is verplicht om lx in de 5 jaar een beleidsdoorlichting uit te voeren (comptabiliteitswet). 
Het belang van een beleidsdoorlichting neemt toe. TK en het kabinet zijn die mening 
toegedaan Een beleidsdoorlichting betreft een evaluatie van de uitvoering op een bepaald 
onderwerp. Aan de orde komen onderwerpen zoals: zijn de juiste doelen voor de uitvoering 
geformuleerd en vindt de uitvoering effectief plaats. Onderzoek wordt uitgevoerd door 
Belastingdienst 	zelf_ Toetsing vindt plaats door externe deskundige 

10.2.e 	). Hij checkt o.a. de methodologie en of alle onderzoeksvragen worden 
beantwoord. Het Plan van Aanpak is in 2015 naar de TK gestuurd. Onderzoek is nu in de 
fase van definitief concept. SZW heeft een concept ontvangen en kan nog tot 20 september 
reageren. 21 september vindt behandeling in de klankbordg roep plaats. Daarna volgt MR 
traject. Dit maakt hel ambtelijk voorportaal makkelijker als opmerkingen van SZW voor die tijd 
zijn meegenomen_ Het betreft met name hoofdstuk 6 (en 7) van de beleidsdoorlichting. 
Standaard voorwaarde is dat een beleidsdoorlichting een 20% besparingsvariant dient te 
bevatten. Een besparing van 20% kan alleen worden gerealiseerd door onderdelen te 
schrappen of een systeemwijziging door te voeren, maar dat is in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van de beleidsdepartem enten. 
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6_ Stroomlijnen Rood-Blauw 
De plannen van het stroomlijnen zijn met SZW besproken. Belangrijkste wijziging is het 
verkorten van de standaard betalingstermijn van 24 naar 12 mnd. Wat dit precies tot 
gevolgen heeft kan nog moeilijk worden voorspeld. 

7. Stand van zaken 1BO-Belastingen  
Rapport wordt aanstonds naar de TK gestuurd_ Fin zal initiatief nemen tot een DG-overleg _ 

8. AMvB 200 miljoen  
AllilvB ligt bij RvS. AMvB bevat tevens het aanhouden van 6 maanden termijn uitloop bij 
werkloosheid in 2017. BD heeft cijfers uiterlijk 15 oktober nodig voor het MAC'en. Qua 
planning zou het moeten passen. 

DGFz heeft een wijziging van de uitvoeringsregeling AWIR in voorbereiding_ Betreft artikel 5 
lid 2 onderdeel b_ Voorstel is om een grens te hanteren van wijzigingen die leiden tot een 
verlaging van 20% van het voorschot en meer dan € 100,- bedragen. 

9. Samenloop KOT / VVE  
Geen recente signalen meer ontvangen. Samenloop kan door BD niet worden vastgesteld. 
Onderwerp hoeft volgend ARO niet meer terug te komen. 

10. Voorbereiding AO SZW 28 september 
Geen nieuwe onderwerpen ten opzichte van laatste AO. Verwachting is niet dat de Parel 
opnieuw aan de orde zal komen_ SZW ontvangt desondanks recente informatie over De Parel 
en het DT 2015 (in relatie tot DT 2014) proces_ 

11. OPC's 
Onderzoek naar kwaliteit van de OPC's wordt eind september opgeleverd. Daarna gaat SZW 
beleidsmatig bepalen wat te doen met de OPC's. 

12. Eenmalige tegemoetkoming UWV i.v.m. aanpassing van dagloonberekening  
Betreft waarschijnlijk tussen de 100.000 en 140.000 personen die in 2017 een eenmalige 
tegemoetkoming van het UVVV ontvangen tgv een herberekening van het dagloon. Deze 
tegemoetkoming kan gevolgen hebben voor het recht op toeslag. Op 12 september is er 
overleg met UWV hierover. 

13. Directe financiering: Stand van zaken 
Behoeft geen nadere toelichting. 

14. 186  Halfiaarrapportage  
Is onderhanden_ Verwachting is dat concept vandaag, 12 september, naar Raad van Bestuur 
gaat. In deze rapportage is ten opzichte van vorige rapportages relatief beperkte aandacht 
voor toeslagen onderwerpen_ 

15_ DT 2014 (Damage) en DT 2015  
Komt in volgende ARO aan de orde. SZW zal voor AO hierover worden geïnformeerd (zie 
onder 10). 

16. Rondvraag  
vraagt bij wie ze terecht kan met vragen over desaldering. Antw: 

Cluster Bedrijf is hiervoor aanspreekpunt 
10.2,8 10.2.e 	van 

Volgend overleg is op 3 oktober 2016 
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10.2.e 10.2.e 
1. Opening en mededelingen  

1  - 10.2.e topent de vergadering_ zijn verhinderd en 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en B/T 
Kinderopvang 

Concept verslag: 3 oktober 2016 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBeI 

10.2.e 
Belastingdienst/Toesiagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 12 september 2016  
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ Naar aanleiding van AMVB 200 miljoen_ AMVB 
is bijna klaar. Gaat nu naar de Koning. Volgende week naar DGBel. Samenloop KOT-VVE: 
nagegaan wordt of VNG signalen heeft van samenloop. 

3_ Actiepuntenlijst 
Actiepunt 2: 	Gaat mee met Belastingplan. Concept wetstekst zal naar SZW worden 

gestuurd. 
Actiepunt 3: 	Openstaande bedrag is nu € 611 mln. Naar mate percentage DT2015 

toeneemt zal dit bedrag ook toenemen is e verwachting. 
Actiepunt 6: 	Kan er af. 

4_ 	Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
DT2015 zit nu op 27,7% Vorige jaar zat DT2014 begin september op 49,0%. Naar 
verwachting zal eind 2016 de productie van de KOT op hetzelfde niveau liggen als eind 2015. 
SZW vraagt hoe het kan dat het openstaand bedrag in de vervolging zo stijgt? BD gaat het 
na. Actie ED. 

5. Beleidsdoorlichting  door 	10.2.e 	(DGBeI/Bedrijfsvoering)  
Vrijdag jl_ is er een nieuwe versie rondgestuurd_r10,2, eeft daarop een toelichting_ De 
schriftelijke reactie van SZW heeftler o goed mogelijk verwerkt. Mochten er nog 
opmerkingen zijn dan kunnen die naar 0.2.  

6. Terugblik AO van 28 september 
Betrof afhandeling van veel puntjes. DF is weinig over gezegd. Niet spannend_ 24/7 kreeg 
veel aandacht. 

7. OPC's 
Wetsvoorstel voor de OPC's zou voor de begrotingsbehandeling naar de Kamer moeten 
gaan 	laat na hoe dit traject gaat lopen. 

8. Eenmalige WW uitkering i.v.m. aanpassing van dagloonberekening  
DGBeI gaat UTNS uitbrengen. Communicatie dient speciaal aandacht te krijgen. 
Contactpersonen SZW houden ook 10.2.e op de hoogte_ 

9. DT 2014 (Damage) en DT 2015  
DGBeI heeft info voor AO aangeleverd_ 
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10. Kwaliteitsmonitor 
Ten behoeve van het structureel inrichten van de kwaliteitsmonitor dient BD gegevens aan 
DUO te leveren. Aan de zijde van BD dient daarvoor het een en ander ingericht te worden. 
BD wil daarvoor verzoek ontvangen van SZW zodat de noodzakelijke voorzieningen kunnen 
worden ingericht. Consequenties worden in kaart gebracht 

11_ Rondvraag  
10.2.e geeft aan dat er nog een MvT volgt op het wetsvoorstel OF. Verder is de afspraak 

gemaakt om 12 oktober verder te praten over het M&O beleid (de restrisico's).. 

Volgend overleg is op 7 november 2016 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en B/T 
Kinderopvang 

Concept verslag: 7 november 2016 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen  

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1_ Opening en mededelingen  
10.2.e I opent de vergadering.' 10.2.e I meldt dat' 10.2.e !zich vanmorgen heeft ziek gemeld. 
1o.2.e lis verhinderd in verband met reorganisatie prioriteiten 10.2.e heeft verlof.  
10.2.e i meldt dat het vergaderschema voor 2017 niet was meegezonden. 10.2.e  zal 

vragen dit alsnog te doen. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 03 oktober 2016  
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ Naar aanleiding van punt 10 kwaliteitsmonitor_ 
Brief is nog niet verzonden_ Mogelijk zal het wat vertraging oplopen_ 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 2: 	het wetsvoorstel zal verstuurd worden. 
Actiepunt 3: 	De totaal openstaande bedrag bedraagt tot en met oktober € 603,- mln. 

Neerwaartse trend is mogelijk. Moet nog worden geverifieerd. 
Actiepunt 7: 	Is uitgezet nog geen reactie op gekregen. Binnenkort antwoord. 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
DT2015 zit nu op 75%. We hebben een inhaalslag gemaakt. We zijn nu verder dan vorig jaar 
om deze tijd met DT2014 

5. 160 Belastingdienst voorziene DG overleg  
In de kabinetsreactie op het 160 rapport Belastingdienst is toegezegd dat er dit najaar een 
eerste DG overleg zou plaatsvinden. Gezien de ontwikkelingen bij de Belastingdienst zal naar 
alle waarschijnlijkheid de structuur veranderen. Er is een commissie van onderzoek ingesteld 
die in januari met een rapport zullen komen. Om die reden zal in het begin van 2017 bezien 
worden hoe het DG overleg ingevuld zal worden. 

6. Stand van zaken OPC's, mondelinge toelichting  
10.2.e is hier de deskundige. Hij heeft  10.2.e vanmorgen laten weten dat hij hierover 
contact zal opnemen met 10.2.e 

7. M&O stand van zaken algemeen en stand van zaken restrisico's M&O  
Voor wat betreft de restrisico's had de Belastingdienst nog een opmerking op de laatste 
versie van de restrisico's. SZW is door de ADR gevraagd dit structureel op de agenda te 
plaatsen_ 
Samenloop VVE en KOT, er zijn nu toch signalen. Signalen worden onderzocht. Volgende 
ARO stand van zaken bespreken_ 

8. Controle 2015 door de ADR. De ADR heeft de directie KO geattendeerd op bevindingen uit  
de controle van de ADR (Cluster FIN2) en onze vraag is wat de reactie van de BE) hierop is  
(zie bijlage) 
De BD moet hem intern uitzetten en dan komt een reactie. Volgende keer weer agenderen. 
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9. Publiceren van samenwerkingsconvenanten  
Vanuit de aanwijzing van convenanten is het verplicht convenanten te publiceren_ De BD wil 
de convenanten nu publiceren op de site van de Belastingdienst. Gevraagd wordt of SZW 
daar bezwaar tegen heeft.' '90, 	i zal dit navragen. Actiel 10.2.e 

10. Eenmalige tegemoetkoming UWV (toelichting)  
Het UWV gaat volgend jaar een groep mensen (ongeveer 1 15.000) een compensatie voor de 
WW uitkeren ivm correctie van het dagloon__ Dit heeft gevolgen voor de Toeslagen van deze 
mensen. Donderdag heeft DGBeI een overleg met SZW en UWV. SZW meldt dat mogelijk de 
omvang van de doelgroep nog groter kan worden. Eerst het gesprek donderdag afwachten_ 
Volgende keer stand van zaken melden. Actie 	10.2.e 

11. MAC proces (toelichting)  
Voor het DT proces is er nu een freeze-periode ingesteld omdat het MAC proces wordt 
uitgevoerd. Hierbij worden toeslagen automatisch gecontinueerd van 2016 naar 2017. Voor 
het schatten van de inkomens worden net als in het voorgaande jaar gebruik gemaakt van 
beschikbare inkomens gegevens (van o.a. de IB). Daarnaast worden inkomens dit jaar ook 
geïndexeerd. De resultaten van deze nieuwe systematiek werden zichtbaar bij DT2016 en 
DT2017. 

12. Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Volgend overleg is op 12 december 2016 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 12 december 2016 

Aanwezig namens: 
SZW - 

10.2.e 
FiriJOGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

1. Opening en mededelingen  
opent de vergadering. 

Gemeld wordt dat er een verzoek om een Uitvoeringstoets is gedaan met betrekking tot de 
Harmonisatie. Die is echter vorig jaar gedaan. 1o.2.9 zal de uitvoeringstoets naar SZW 
sturen. Actie: 10.2.e 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 7 november 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ 

3_ Actiepuntenlijst 
Actiepunt 2: 	Het totale programmabudget is gedaald. Dat heeft ook effect op het bedrag 

van de openstaande vorderingen. Dat het bedrag lager is is dan logisch. 
Tevens neemt het gemiddelde bedrag van de terugvordering af. Dat leidt 
eveneens tot een daling van het openstaande bedrag. Neerwaartse trend kan 
daarmee niet echt worden bevestigd. 

Actiepunt 3: 	Openstaand bedrag In vervolging" stijgt. Wat hiervan de reden is is nog niet 
duidelijk. Er komt nog een officiële reactie_ 

Actiepunt 5: 	Er is een akkoord om het raamconvenant te publiceren. 

4_ Stand van zaken uitvoering Kinderoovangtoeslag (productie cijfers KOT)  
Ten opzichte van de vorige keer is er weinig veranderd. In november heeft er geen DT 
productie plaatsgevonden ivm de MAC campagne. Dat heeft te maken met het MAC proces_ 
Er zijn voor de KOT zo'n 458.000 toeslagen gecontinueerd. Op 19 december staat er nog een 
mogelijke DT run gepland_ 

5. MBO 
Op basis van een controle van de GGD is er een exploitatieverbod opgelegd voor een 
kinderopvanginstelling in Almere_ De toeslagen van de ouders zijn gestopt en worden niet 
gecontinueerd. Betreft zo'n 25 aanvragen_ Betreffende ouders hebben een terugvordering 
ontvangen omdat er voor de periode nadat het verbod is opgelegd nog toeslag is uitbetaald. 

Samenloop VVE/KOT-signalen Rotterdam. Er komt nog een vervolggesprek. Analyse vindt 
plaats op de gegevens die door de gemeente Rotterdam zijn verstrekt. 

6. Stand van zaken OPC's  
Er is een brief aan de Tweede Kamer. Er wordt een wetsvoorstel opgesteld. Er komen geen 
nieuwe OPC's. De brief wordt rondgezonden. Actie: 

7. Uitvoeringstoets i.v.m_ de monitor kwaliteit kinderopvangketen  
Verzoek van SZW om een uitvoeringstoets. Uitvoeringstoets komt volgende week in MT/B. 
Voor kerst gaat de toets naar SZW_ Volgende keer opnieuw agenderen. 
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8. Levering van gegevens: levering in januari over peildatum december en de MAC-stand per 1  
nuari  

Alleen over de MAC-stand is microdata gevraagd. Dit zit al in de cijfers van december] 10.2.e 
check e_e_a_ nog even. 

9. Verloop van de post openstaande vorderingen, met name de post vervolging 
Zie actiepuntenlijst punt 3. Officieel antwoord volgt nog. 

10. Controle 2015 door de ADR. De ADR heeft directie KO geattendeerd op bevindingen uit de  
controle van de ADR (Cluster FIN2) en onze vraag is wat de reactie van de BD hierop is 

zal de reactie schriftelijk doen toekomen_ Actie:110.2mi  
Reactie is inmiddels verstuurd. Zie de schriftelijke reactie voor de opmerkingen 

11. Eenmalige tegemoetkoming UWV  
Het UWV geeft in april aan 100.000 personen een eenmalige uitkering. Het gaat om een paar 
tientjes tot circa € 10.090. Aan de Staatssecretaris wordt voorgelegd hoe hier mee om te 
gaan. Voor huurtoeslag is een extra uitkering het vervelendst. Blijft op de agenda staan_ 

12. Rondvraag  
• Bijzondere bijstand zelfstandigen: Deze zelfstandigen kunnen tot maximaal € 32.000 van 

de gemeente krijgen. Gaat het mis met de onderneming dan hoeft het bedrag niet 
terugbetaald te worden, maar het komt wel bij het inkomen. Voor de toekomst is dit 
geregeld. Hoe om te gaan met oude jaren is nog een punt (motie de Groot) 

• Er ligt een vraag van Amsterdam of bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen recht 
hebben op KOT. De vraag wordt doorgemaild naar SZW. 

• Er wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van kinderopvang in gebieden met lagere 
inkomens. Er kan een verzoek komen om gegevens. 

• Volgens minister Asscher moet er een vergelijkingssite kinderopvang komen. GGD gaat 
deze site maken, maar dit gaat nog zeker 2 jaar duren. 

Volgend overleg is op 9 januari 2017 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 09 januari 2017 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10_2.e 
Fingl(Rpl 

10.2.e 
Belasfingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1. Opening en mededelingen  
10.2.e  opent de vergadering_ 10,2.e kunnen niet aanwezig zijn.' 	10.2.e  

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 12 december 2016 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd_ 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 2: 	Afvoeren_ 
Actiepunt 3: 	Er komt nog een officiële reactie uiterlijk in januari 2017_ 
Actiepunt 5: 	Afvoeren_ 
Actiepunt 6: 	Uitvoeringstoetsen zullen naar SZW worden gestuurd. Het gaat om 3 

uitvoeringstoetsen: 1) eenmalige compensatie die door UWV wordt 
uitbetaald. 2) Harmonisatie van peuterspeelzalen 3) kwalitietsmonitor Ecorys. 

Actiepunt 7: 	Brief over OPC's naar BD sturen. 
Actiepunt 8: 	SZW heeft reactie van BD ontvangen. Daar heeft de ADR weer op 

gereageerd. Afgesproken wordt om een overleg te plannen met de betrokken 
partijen zodat de onderwerpen dan besproken kunnen worden. 

4_ 	Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
Cijfers tot en met december zijn verstuurd. In december is er geen DT2015 meer gedaan. 
Betekent dat de eindstand van DT2015 in 2016 76,9% bedraagt. Wel is er in december 
DT2014 (1.175) en DT2013 (275) gedaan. Vraag is of er ook een planning voor 2017 is die 
met SZW gedeeld kan worden.110.2.e baat dit na. Actie 

5. MBO 
Met de gemeente Rotterdam worden gesprekken gevoerd over samenloop VVE-KOT_ Aantal 
concrete gevallen warden onderzocht_ Resultaten zijn nog niet bekend_ Betreft een politiek 
gevoelig onderwerp. 

6. Kwaliteit kinderopvangketen m.n. gastouderopvanq  
Afstemming vindt plaats tussen SZW, DGBeI en BD over het project g astouderopvang. Vanuit 
de Belasting dienst is onderzoek gedaan naar een aantal gastouderbureaus waarbij de 
opvang plaatsvindt in de familiesfeer. Gekeken zal worden hoe de partijen elkaar hierover 
kunnen blijven informeren. 

7. De controle door de ADR  
Om niet heel en weer te blijven mailen is hel voorstel om een afspraak te plannen met ADR, 
SZW, DGBeI en BD zodat de vragen en opmerkingen besproken kunnen warden_ 

8_ Eenmalige tegemoetkoming UWV  
Staatssecretaris wordt binnenkort geïnformeerd. Vanaf april 2017 gaat het UWV de 
eenmalige compensatie uitbetalen. Het betreft bedragen variërend van enkele tientjes tot 
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maximaal tienduizend euro. Voor betrokkenen met een toeslag kan dit vervelende 
consequenties hebben. Mogelijk worden zij geconfronteerd met een terugvordering. Aan de 
Staatssecretaris wordt voorgelegd hoe hier mee om te gaan. Voorwaarde om te kunnen 
uitvoeren is dat BD over de BSN's kan beschikken_ De BD heeft een Uitvoeringstoets 
uitgevoerd die aan SZW zal worden aangeboden. 

9_ Rondvraag  
Wetgeving KO: Wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen staat op de 
agenda van de procedurevergadering van 17 januari a.s. 
DF: planning is om wetsvoorstel nog voor verkiezingen naar de Kamer te sturen. 
Volgende keer is de laatste keer dar10.2.e  voor zijn pensioen deelneemt aan het ARO. 
Wetsvoorstel beëindigingsgrond Jihadisten is zowel door de TK als EK aangenomen. 

Volgend overleg is op 6 februari 2017 
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1. Opening en mededelingen  
10.2.e I opent de vergadering_ 10,2,e 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 06 februari 2017 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBef 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10,2,e 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 9 januari 2017  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
n.a.v. punt 3; actiepunt 6: 2 van de 3 Uitvoeringstoetsen zijn geleverd. Eentje komt er deze 
week nog. 

3. Actiepuntenliist 
Actiepunt 1: 	Hoe kan het dat het openstaand bedrag 'in vervolging" zo stijgt? Donderdag 

9 februari is hierover overleg. 
Actiepunt 2: 	Versturen Uitvoeringstoetsen naar SZW. Zie agendapunt 2. 
Actiepunt 4: 	Plannen overleg met ADR, SZW, DG/Bel en BT. ADR gaat eerst intern 

overleggen. Punt blijft staan tot er terugkoppeling van de ADR is gekomen 

Actiepunt 5: 	Is er een DT planning die met SZW kan worden gedeeld. Er is geen geschikte 
planning_ Leidraad kan gehaald worden uit Definitief Toekennen van de 
afgelopen jaren. SZW zou graag eerder willen weten wanneer bijvoorbeeld 
handhavingsacties plaatsvinden. Afgesproken wordt dat10.2.4via de mail laat 
weten wat hij precies wil weten. Actie: ra-2-0 

4. Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT)  
De productiecijfers zijn gelijk aan die van december_ In de volgende Afstemmingsoverleggen 
wordt voorgesteld om in het vervolg het agendapunt "Opmerkingen over de kerncijfers" te 
noem en. 

5_ Levering BI  
De late levering van de BI in de maand januari heeft betrekking op de jaarovergang_ Vanaf nu 
zou de BI weer op het gebruikelijke tijdstip moeten plaatsvinden. 

6. Opvolging uitkomsten IBO Belastingdienst voor de driehoek:  
opdrachtg ever/opdrachtnem er/eigenaar 
Stand van zaken: afgewacht moet worden hoe de nieuwe DG hier in zit. Gesuggereerd wordt 
dat SZW desnoods zelf contact opneemt voor een afspraak. 

7. Aanpassen convenanten (n.a.v_ overheveling verantwoording bevoorschotting) 
Afgevraagd wordt of het convenant aangepast moet worden door de overheveling van de 
voorschotten van Financiën naar SZW. Wordt nog bekeken. Actie: SZW 
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8. Samenloop kinderopvangtoeslag en VVE-middelen  
Bij Toeslagen werkt het als volgt: de ouder doet een aanvraag. Uren KOT worden 
aangegeven op de aanvraag. De uren op de jaaropgaaf komen overeen_ Dan is alles 
akkoord. Als er in die uren VVE-middelen zijn opgenomen dan kan Toeslagen dat niet zien. 
Communicatie hierover ligt bij de gemeenten. 

9. Specifieke samenloopcasus in Rotterdam; stand van zaken  
Vanuit de gemeente Rotterdam zijn signalen ontvangen dat er mogelijk sprake is van 
samenloop tussen VVE en KOT middelen. Ouders zouden ook KOT ontvangen voor uren die 
vanuit de WE middelen worden vergoed. Gesprekken met de gemeente Rotterdam hebben 
plaatsgevonden en er vindt onderzoek plaats bij 2 kinderopvanginstelllingen_ 

10_ Directe financiering  
Het advies van de Raad van State is nog niet ontvangen_ Onduidelijk is hoe het vervolgtraject 
er nu uit gaat zien. Bespreking van het wetsvoorstel nog voor de verkiezingen is niet meer 
haalbaar. 

11. OPC's 
De brief van Asscher aan de TK van 1 december 2016 heeft voor verrassing gezorgd. In de 
brief wordt door Asscher aangegeven dat het mogelijk zou moeten zijn om voor opvang van 
kinderen in een OPC KOT te verkrijgen maar dan voor een afwijkend tarief. Dat betekent dat 
er een derde vorm van opvang wordt geïntroduceerd. Dat heeft enorme consequenties en is 
enorm fraude gevoelig. Het gaat om 7 OPC's waarbij ongeveer 120 kinderen worden 
opgevangen. Voorstel is om een overleg te plannen om het een en ander te bespreken. 
Actie: DGBeIISZW 

12_ Eenmalige tegemoetkoming UWV  
Vanaf 1 april gaat UWV de eenmalige WW nabetaling uitbetalen_ Deze nabetaling kan 
consequenties hebben voor de toeslag van de betrokkenen. Om de betrokkenen zo goed 
mogelijk te `servicen' is het van belang dat de Belastingdienst de beschikking krijgt over de 
BSN's van de betrokkenen en de bedragen van de nabetalingen zodat het effect op de 
toeslag kan worden vastgesteld en er een communicatiestrategie kan warden vastgesteld_ 
Betrokkene dient er op gewezen te worden dat de nabetaling kan worden geweigerd. 

13. Gastouderopvang en de kassiersfunctie 
Als een gastouder 4 of meer dagen voor een kind zorgt dan is er een dienstbetrekking_ Dit 
betekent dat er belastingen ingehouden moeten worden. Er is dringend behoefte aan een 
standpunt van SZW_ 
BT is van mening dat er gewoon recht op KOT is alhoewel dat niet conform de wet is. SZW 
zal contact opnemen mei 	10.2.e 	van Toeslagen_ Actie: SZW 

14. Onderzoek van SZW relatie tussen inkomen ouders en kwaliteit opvang  
Er komt een onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang in relatie tot het inkomen van de 
ouders_ 

15_ Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Volgend overleg is op 6 maart 2017 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 06 maart 2017 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
FinIDGBef 

10.2.e 	 extra agendapunt) 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e  
Afwezig 

10.2.e 

Opening en mededelingen  
opent.' 	Istelti'10.2.ep voor_ Zij gaat 	 ..e 

vervangen bij DGBel.110,2.ef  is aangeschoven om de fraude monitor te behandelen. 

Fraude monitor 
Voor de Kinderopvangtoeslag is er 14,1 miljoen tegengehouden. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 6 februari 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld_ 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Hoe kan het dat het openstaand bedrag "in vervolging" zo stijgt? Er is intern 

overleg gevoerd maar daarin is het antwoord nog niet gegeven. Aangezien dit 
te lang duur zal er geëscaleerd worden. Tijdens volgend ARO zal er mee info 
zijn. 

Actiepunt 2: 	Versturen Uitvoeringstoetsen naar SZW. Alle Uitvoeringstoetsen zouden 
verstuurd moeten zijn. 

Actiepunt 4: 	Is er een DT planning die met SZW kan worden gedeeld. De kans is klein dat 
er grote handhavingsacties zijn die effect hebben op de kasstromen. Mocht er 
zich iets voordoen dan wordt SZW geïnformeerd. 

Actiepunt 5: 	Aanpassen convenant: hierover is geen informatie bij Financiën/BD te krijgen. 
Ook dit punt zal geëscaleerd worden 

Actiepunt 6: 	OPC's: er was voor 16 maart een overleg gepland maar dit gaat niet door 

Actiepunt 7: 	Dienstbetrekking g astoudersistandpunt SZW: het standpunt van SZW is er, 
m aar daarmee is hel probleem nog niet opgelost. 

4_ 	Stand van zaken uitvoering Kind eropvangtoeslag (productie cijfers KOT) 
merkt op dat de uitgaven stijgen terwijl er minder huishoudens een hoger bedrag 

Kinderopvangtoeslag krijgen. 10.2.9  legt uit dat het aantal huishoudens in de loop van 2017 
nog gaat toenemen door de nieuwe instroom. De stijging van de uitgaven zal ongetwijfeld 
samenhangen met de E 200 miljoen die in 2017 structureel beschikbaar is gekomen voor de 
kinderopvang. 

5_ Kassiersfunctie gastouderbureaus irt dienstbetrekking gastouder 
Zie actiepunt 7_ 

meldt dat als er in die situatie teruggevorderd moet gaan worden de 'rapen nog niet 
gaar zullen zijn. Tenslotte vraagouders voldoen aan hun verplichtingen en dan zou er geen 
recht op KOT zijn_ Er wordt bij blauw nagegaan wat het standpunt van blauw is ten aanzien 

56 

10.2.9 11 

na.2.0  

102.e 

00103 



van de verplichting voor de vraagouder om de loonbelasting in te houden en af te dragen aan 
de Belastingdienst Actie: BD 

6_ Samenloop VVE-KOT  
Er is onderzoek gaande in Rotterdam bij 2 instellingen. Het is inmiddels wel duidelijk dat er 
(veel) onduidelijkheid bestaat. 

7. UTNS 2-3 jarigen  
Dit is een punt voor als de directe financiering niet door zou gaan_ Voorstellen zijn er dan om: 
a) Arbeidseis los te laten bij de eerste 16 uur 
b) De eerste 16 uur gratis te laten zijn 
BD heeft opmerkingen hierover aangeleverd_ De tweede optie heeft een behoorlijke impact. 

8. Onderzoek relatie kwaliteit opvang en inkomen ouders 
Er loopt bij Toeslagen momenteel een Uitvoeringstoets. 

9. Opvolging uitkomsten IBO Belastingdienst voor de driehoek:  
opdrachtgever/opdrachtnemer/eigenaar 
De verwachting is dat in maart het plaatje van de nieuwe topstructuur van de Belastingdienst 
gereed zal zijn_ Zodra het zover is kan een overlegstructuur daar aan opgehangen worden_ 
Blijft op de agenda_ 

10. Aanpassen convenanten (n.a.v. overheveling verantwoording bevoorschotting) 
Zie actiepunten. Komt volgende keer weer op de agenda. 

11. Directe financiering  
Gewacht wordt op de reactie van de Raad van State_ 

12. OPC's 
Zie actiepunten. 

13_ Eenmalige tegemoetkoming UWV  
Dinsdag 7 maart is er overleg met het UVVV.1 	10.2.e I zal 
uitkomst hiervan. Actie: DGBeI 

MBO  
Geen bijzonderheden. 

15. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

informeren over de 

Volgend overleg is op 3 april 2017 
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1_ Opening en mededelingen  
1  10.2.e ppent_ 10.2.e 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 03 april 2017 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBel 

10.2.e 
B elastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

	1 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 6 maart  2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Mocht er nieuws zijn omtrent VVE-KOT dan zal Toeslagen de anderen informeren_ 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Geëscaleerd bij CA. Bedrag in vervolging is opgelopen. Dit gaat om oude 

terugvorderingen die niet zijn voldaan. Er wordt dynamisch gemonitord; d.w.z. 
mocht iemand de loterij winnen of een erfenis ontvangen dan zal de BD daar 
een beroep op doen. Dit betekent wel dat de "berg' steeds hoger wordt. 
Mocht er nadere informatie komen dan wordt dat gedeeld 

Actiepunt 2: 	De Uitvoeringstoets AmvB KOT-indexering moet nog komen. 

4. Opmerkingen over de kerncijfers 
Geen opmerkingen. 

5. Kassiersfunctie gastouderbureaus irt dienstbetrekking gastouder 
Functioneert de kassiersfunctie goed_ Er zal een overleg gepland worden_ Actie: 10.2.e 

6. Opvolging uitkomsten 1130 Belastingdienst voor de driehoek:  
opdrachtgever/opdrachtnemer/eigenaar 
Er zal 2x per jaar een directeurenoverleg plaats gaan vinden_ Dit zal de komende maanden 
zijn beslag gaan krijgen. 

7. Aanpassen convenanten (n.a.v. overheveling verantwoording bevoorschotting()  
Saldirapportage hadden eind 2016 geleverd moeten worden. Zal deze week plaatsvinden .  
Daarna zal e.e.a. in het ritme (per kwartaal) zoals afgesproken worden geleverd. Toeslagen 
neemt het voortouw om het convenant op dit punt aan te passen 	al het detailconvenant 
aanpassen. Actie: Toeslagen/SZW 

8. Directe financiering  
Het advies van de Raad van State is binnen. Alles blijft nu nog in het tijdpad lopen. 

9. OPC's 
Er heeft overleg plaatsgevonden. Er dient een Uitvoeringstoets te komen. De 
uitvoeringskosten voor 120 kinderen zijn erg hoog. 

10_ Eenmalige tegemoetkoming UWV 
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1 10.2.e heeft een mail rondgestuurd. Toeslagen staat gereed om e.e.a. uit te voeren. UWV 
verstuurd deze week zijn brieven. De Staatssecretaris is echter niet akkoord met het beoogde 
communicatieplan en wil dat alle betrokken burgers een brief krijgen met de gevolgen voor 
zijn/haar toeslagen. Omdat dit niet praktisch is in de voorschotfase zal er vanmiddag nog een 
overleg met de Staatssecretaris plaatsvinden. Mocht dit overleg niet het beoogde effect 
hebben dan wordt er verder niet gecommuniceerd met de burgers en wordt afgewacht tot zij 
gaan reageren. 

11_ De formatie  
Vragen t.b.v. de formatie dienen snel, binnen 70 minuten, beantwoordt te zijn. 
Contactpersoon DGBel zal worden doorgegeven. Actie: 10.2.e 

12. M&O 
Geen bijzonderheden. 

13. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Volgend overleg is op 1 mei 2017 
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Opening en mededelingen  
opent de vergadering. 

problemen op het spoor. 
10,2.e  10.2.8 is afwezig i.v.m. ziekte en 10.2.e is later i.v.m. 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 01 mei 2017 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBel 

10.2.8 
Belastingdienst/Toeslagen 
L 10.2.e 

Afwezig 
10.2.e 

2_ Verslaglegging afstemminasoverleq 3 april 2017  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v. 
Blz_ 1, punt 7: aanpassen convenanten: moet als volgt gelezen worden: Belastingdienst 
neemt het voortouw om het convenant aan te passen. SZW zal meeliften om het 
detailconvenant op een aantal punten te herzien Actie: BD 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	CA staat voor Centrale Administratie_ Afgesproken wordt om zoveel mogelijk 

af te zien van departement specifieke afkortingen. Actiepunt kan worden 
afgevoerd. Uit de rapportage blijkt hoe dit cijfers zich zal ontwikkelen. 

Actiepunt 5: 	OPC's:10.2.e• heeft een tekst geleverd. Deze wordt opgenomen in de Memorie 
van Toelichting_ 

Actiepunt 6: 	Kassiersfunctie; Er dient op korte termijn overleg te komen tussen 
Belastingdienst en SZW. De loonbelasting dient door het gastouderbureau te 
worden ingehouden_ Geldstromen lopen in dat geval via het gastouderbureau 
en wordt er aan alle eisen van de kassiersfunctie voldaan. Wel dient 
nagegaan te worden of er recht bestaat op KOT als de vraagouder de 
loonbelasting inhoudt. 10,2,9 zal dit direct na de meivakantie oppakken. 
Actiei  10.2.e 1 

4_ Opmerkingen over de kerncijfers 
Geen opmerkingen.deelt mee dat hij in overleg is met 
het overzicht uit te breiden_ 

10.2.e 	 OM 

5. Kassiersfunctie qastouderbureaus irt dienstbetrekking gastouder 
Reeds besproken bij de actiepunten. 

6. Opvolging uitkomsten 180 Belastingdienst voor de driehoek:  
opdrachtg ever/opdrachtnem er/eigen aar 
10.2.9 (deelt mee dat de DG/SZI degene is die met de Belastingdienst zal spreken. Jaap 

Uijlenbroek heeft gemeld dat hij 2x per jaar een overleg wil. 
10-2-e  J  deelt mee dat er momenteel gewerkt wordt aan de structuur. Moet voor 1 juli gereed 
zijn. 

7_ Aanpassen convenanten (n.a.v. overheveling verantwoording bevoorschotting() 
Zie punt 2 van het verslag. 
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8. Directe financiering 
Er wordt gewerkt aan een rapport n.a.v. het advies van de Raad van State. Voor 1 juli dient 
het rapport bij de minister te liggen_ Momenteel worden er diverse varianten uitgewerkt. 
Daarna volgen er nog uitvoeringstoetsen. 

9. oPC's 
De wet ligt er al 2 jaar_ Er wordt nu een nota van wijziging gemaakt. In de zomer zal er 
gevraagd warden om een uitvoeringstoets. Door Belastingdienst wordt aangegeven dat de 
wijziging een behoorlijke impact zal hebben. Naast de bestaande vormen van opvang komt er 
een aanvullende vorm van opvang (opvang in een OPC) met een eigen tarief. 

10. Stand van zaken gevraagde uitvoeringstoets KOT  
AmvB wordt nu bekeken_ Verwachting is dat er geen consequenties voor de uitvoering zijn. 
Harmonisatie peuterspeelzalen: wordt de laatste hand aan gelegd 
Eenmalige uitkering UWV: ook daar wordt de laatste hand aan gelegd 

11. Stand van zaken eenmalige tegemoetkoming UWV  
10.2.d 

Wat het effect van de 
tegemoetkoming precies is kan pas bij het definitief toekennen in de zomer van 2018 worden 
vastgesteld op het moment dat de inkomens over 2017 worden vastgesteld. 

12_ Verrekening Kinderopvangtoeslag (toelichting Toeslagen1 
Indien ouders een oude KOT moet terugbetalen dan kan er verrekend worden met de huidige 
KOT_ Dit kan betekenen dat ouders geen KOT meer ontvangen waardoor zij de opvang van 
de kinderen niet kunnen betalen. Een maatwerkbetalingsregeling biedt ook in deze situaties 
geen oplossing. Ouders houden anders te weinig over. Ouders kunnen dan geen gebruik 
maken van de kinderopvang waardoor ze niet kunnen werken of studeren. In deze situaties 
wordt besloten om niet te verrekenen. Het gebeurt in enkele gevallen. In deze situaties wijkt 
de Belastingdienst af van de reguliere werkwijze van het verrekenen. 

13_ Gegevensdeling i.v.m. onderzoek  
Voor onderzoek peuterspeelzalen en voor een promotie-onderzoek wordt gevraagd om 
gegevens van de Belastingdienst te mogen gebruiken.' 	vraagt tevens of het niet mogelijk 
is om dit standaard te regelen, zodat niet elke keer toestemming gevraagd hoeft te worden. 
10,2,e heeft de vraag doorgespeeld aan een jurist. Daar is nog geen antwoord op gekomen_ 
Het op geaggregeerd niveau voor promotieonderzoek gegevens leveren lijkt geen probleem. 
De Wet harmonisatie is nog niet ingegaan. Gegevens over gebruik peuterspeelzalen zijn niet 
bekend bij de Belastingdienst. De gegevens over de KOT zijn wel bekend. Belastingdienst 
gaat na wat de mogelijkheden zijn. Actie: BE> 

14. MBO 
10.2.g 	Onderzoek loopt nog. Er is veel onduidelijk. Communicatie is 

belangrijk_ Dat moet beter richting gemeenten en kinderdagverblijven_ Als er een probleem 
opdoemt wordt iedereen geïnformeerd. Daar lijkt vooralsnog geen sprake van. 

15. Rondvraag  
Volgende keer kerncijfers van deze en vorige maand agenderen. 

Volgend overleg is op 12 juni 2017 

00086 
23 



Aanwezig namens: 
SZW- 	

10.2.e 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 12 juni 2017 

FinIDGBel 
10.2.e 

Belastingdienst/ Toeslagen 
r 
	

10.2.9 
Afwezig 
r 
	

10.2.e 

Opening en mededelingen  
opent de vergadering. Als extra punt wordt het DG-overleg opgevoerd_ 

2_ Verslaglegging afstemmincrsoverleo 1 mei 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3_ Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	De Uitvoeringstoetsen zijn verstuurd. Kan er af 
Actiepunt 2: 	Convenanten: overheveling overschotten kan via een addendum van het 

convenant. 

Terugkoppeling DG-overleg: De convenanten moeten aangepast worden. 
Daarbij zouden de financiële aspecten meegenomen dienen te worden. 
Daarvoor is overleg met de CFO, FEZ en de andere departementen nodig. 
Een dergelijke herziening neemt zeker een jaar in beslag. Afgewacht wordt 
wat het formele verslag van het overleg meldt. 

Actiepunt 4: 	Eenmalige tegemoetkoming UWV: is geruisloos verlopen.I 10.2.e I deelt mee 
dat er een presentatie zal komen over de Natuurlijke Dialoog. 

4. Opmerkingen over de kerncijfers  
De stukken zullen in het vervolg toch meegestuurd worden voor het overleg. 

5_ Gebruik gegevens onderzoek Kinderopvang  
De gegevensvraag van SZW ligt momenteel bij de juristen van Financiën. Die zijn er nog niet 
van overtuigd dat de gegevens die SZW nodig heeft voor het onderzoek niet verkrijgbaar zijn 
bij het CBS. SZW geeft aan dat het vaker voorkomt dat de Belastingdienst gegevens levert 
die nodig zijn voor het uitvoeren van onderzoek_ Hoe wordt hier in zijn algemeenheid mee 
omgegaan? 10.2.e heeft volgende week overleg met Data & Analytics en zal dit punt 
bespreken. 

6_ Uitvoeringstoets KOT: tijdlijn van de AMvB  
10.2,e p deelt mee dat SZW in de knel komt qua planning. Half oktober heeft Toeslagen de 
gegevens nodig, terwijl het parlementaire traject van de AMvB later zal worden afgerond en 
publicatie van de AMvB aan het einde van het jaar zal plaatsvinden. Toeslagen gaat uit van 
de cijfers die er nu liggen. Risico is aanwezig dat  normen later nog zouden kunnen wijzigen. 
Volgende keer op de agenda zetten. Actie: 

7_ Wijzigingen parameters KOT: belangrijke data  
Belangrijkste datum is 15 oktober voor de inkomenstabel en de uurprijs. SZW zal een lijstje 
maken met wat zij willen wijzigen. Volgende keer agenderen. Actie: SZWZ 
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8. Directe financiering  
SZWstreeft nog steeds naar indiening wetsvoorstel in september 2017_ Opdracht aan de 
Belastingdienst zou er voor 1 juli moeten zijn. 

9. M&O 
Geen bijzonderheden. 

10_ Rondvraag  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Volgend overleg is op 3 juli 2017 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 3 juli 2017 

Aanwezig namens: 
SZW - 

10.2.e 
—Finli3GB 	el 
L 	10.2.e  

B elastinq dienst/Toesi uien 
10.2.e 

Afwezig 
10.2.e 

Opening en mededelingen  
	lopent de verg adering.r10.2.0 is afwezig in verband met andere overleggen_ 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 12 juni 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld_ 

3_ Actiepuntenlijst 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 

4. Opm erkingen over de kerncijfers 
Geen opmerkingen_ 
DT 2016 is gestart. Overall (alle toeslagen) is er 25% gedaan. 
Volgende keer zullen de cijfers over DT 2016 zichtbaar zijn op de overzichten. 

5. Gebruik gegevens onderzoek Kinderopvang 
Geen mededelingen. 

6_ Stand van zaken AMvB KOT  
Komt op 7 juli in de bitinsterraad. De Uitvoeringstoets volgt volgende week. 

7_ Directe financiering 
Wetswijzigingen n.a.v. advies Raad van State zijn opgenomen. Gewerkt wordt momenteel 
aan de AMvB. In september naar Ministers en Staatssecretaris. Op 1 juli 2018 moet bekend 
zijn of het doorgaat. Huidig Kabinet gaat het niet meer behandelen. 

8. M&O  
Rotterdams onderzoek:  f 	1  heeft vanmiddag overleg met 

	
Hij zal 

hiervan een terugkoppeling geven_ 

Opvolging uitkomsten IBO Belastingdienst voor de driehoek:  
opdrachtgever/opdrachtnemerteigenaar inclusief stand van zaken aanpassen convenanten  
Gevraagd wordt of er al een verslag is van het DG-overleg. 10.2.e gaat hier achteraan. 

Convenant: 
deelt mee dat eerst de gegevens van de saldibalans opgenomen zullen worden in het 

detailconvenantirW2Teal voorstel hiervoor doen en aani10.2.ejsturen. Planning haf augustus. 
Actie: SZW/BD/T 

Wijzigingen n.a.v. 160 etc_ komen dan op een later moment. 

10. Stand van zaken harmonisatie peuterspeelzalen  
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Dit onderwerp heeft de belangstelling van de Tweede Kamer. Er komt een folder voor ouders. 
De TK heeft gevraagd hoe te voorkomen dat er onterecht aangevraagd wordt. 
Dinsdag 4 juli is er overleg over de communicatie. 

11. Rondvraag  
Het overleg van augustus is optioneel_ In de week voor het overleg zulle 	10.2.9 
afstemmen of het overleg doorgang zal vinden_ 

Volgend overleg is op 7 augustus 2017 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 4 september 2017 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBei 

10.2.e  
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e  
Afwezig 

10.2.9 

1. Opening en mededelingen  
10.2.e opent de vergadering.[10.2.eheeft vakantie_ 
heeft ook vakantie. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 3 juli 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld_ 

3. Actiepuntenlijst 

10,2.e 	zijn verhinderd. 110.2.e 

Actie 1: 
Actie 2: 

Zie agenda punt 7_ 
Het lijstje moet nog komen. De omschrijving van het actiepunt is niet 
duidelijk. Het gaat om een lijstje met parameter waarvan SZW graag wil 
weten welke nog aangepast kunnen worden als ze vr5ór 15 oktober bekend 
zijn en voor welke parameters dit niet geldt_ 

4. Opm erkingen over de kerncijfers  
DT 2016 bevindt zich nu op 45;6%. Daarmee loopt de productie van DT2016 voor op 
voorgaande jaren. De planning voor de stand aan het einde van het jaar is daarmee niet 
verandert. 

5. Signaal vanuit IKK. Dat er ook KOT verkregen kan worden voor gastouderopvang zou niet  
duidelijk genoeg op de site van Toeslagen staan  
Ook volgens SZW is de site van de Belastingdienst niet duidelijk op dit punt. Op de site van 
de Belastingdienst wordt onderscheid gemaakt in DO en BSO en KC en GO daaruit zou 
onvoldoende goed blijken dat er ook kinderopvangtoeslag kan worden verkregen voor de 
opvang door een GO_ Wordt door BT bekeken. Reactie volgt Actie BD. 

6. Levering van Micro-data  
SZW geeft aan dat de leveringen van de micro-data de laatste maanden niet op orde is. Dit is 
het gevolg van de data-lek perikelen en de maatregelen die er in dit kader zijn genomen door 
de Belastingdienst. Nagegaan wordt hoe het een en ander ingericht gaat worden en vanaf 
welk moment de leveringen weer volgens de gebruikelijke momenten gaan plaats vinden. 
Actie BD. 

7. Aanpassing detailconvenant 
Betreft zowel de aanpassing van het raamconvenant als de aanpassing van het 
detailconvenant. Het raamconvenant dient aangepast te worden naar aanleiding van het IBO 
Belastingdienst. Daarover is gesproken in het DG-overleg van 23 mei_ SZW geeft aan dat het 
proces tot nu toe onvoldoende transparant verloopt. Het wordt kort dag om op 3 oktober 
nieuwe raam convenanten gereed te hebben, geeft SZW aan. De wijzigingen van het 
raamconvenant dienen nog met SZW afgestemd te worden. 
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Door SZW zijn aanpassingen aangebracht in het detailconvenant. Het voorstel is om een 
afspraak te plannen zodat nader over de wijzigingen kan worden afgestemd tussen 
SZW/MinFinli3D. Actie BD. 

8. Het verslag van het overleg van 23 mei jl. tussen DGBeI en de toeslag-DG's 
SZW geeft aan pas heel laat de beschikking over het verslag te hebben gekregen van het DG- 
overleg van 23 mei_ 

9. Resultaten MAC 2016 en vervolg  
DT2016 (als gevolg van de gewijzigde MAC2016 systematiek) laat tot nu toe het volgende 
algemene beeld zien: het gemiddelde bedrag van de terugvorderingen ligt lager maar het 
totaal aantal terugvorderingen is nog niet afgenomen_ Het totale bedrag aan 
terugvorderingen ligt op dit moment wel wat lager. De verwachting voor DT2017 is dat het 
beeld (nog) gunstiger gaat worden. Dit omdat bij de MAC2017 de inkomens ook zijn 
geïndexeerd. Afgesproken wordt om in het volgende ARO stil te staan bij de MAC2018. Actie 
BD. MAC2018 opnemen op de agenda van het volgende ARO. 

10. Besluit KOT 
Planning is zeer krap om het besluit tijdig door het traject te krijgen en vóór 15 oktober te 
zorgen voor geaccordeerde normen voor 2018. De normen dienen uiterlijk 15 oktober 
aangeleverd te worden aan BD voor het MAC2018 proces dat op dat moment start. 

11. Stand van zaken harmonisatie peuterspeelzalen  
SZW m aakt zich zorgen over dit traject_ Dat komt omdat ouders 2 weken de tijd hebben om 
de kinderopvangtoeslag aan te vragen (van 1 november tot 15 november) om nog in 
december over de KOT te kunnen beschikken en de kans die er is dat ouders niet 'glad' door 
het systeem lopen en daardoor later de beschikking krijgen over de KOT. Door BD wordt 
aangegeven dat BD geen aanleiding ziet om te veronderstellen dat deze groep ouders in 
hogere percentages dan gebruikelijk zouden uitvallen of geselecteerd zouden worden door 
het risico selectie model. BD zal SZW informeren over hoe het proces in november verloopt. 

12. Onderzoek "Kostprijsmonitor Kinderopvang"  
De betreffende gegevens kunnen zonder problemen door SZW worden geleverd ten behoeve 
van het uitvoeren van het onderzoek. Ook zijn er geen privacy issues. De gegevens worden 
geanonimiseerd geleverd_ 

13. Rondvraag  
SZW vraagt naar de stand van zaken van het onderzoek naar de samenloop problematiek in 
Rotterdam. Afgesproken wordt om het onderwerp voor het volgende ARO te agenderen_ 
Resultaten van het onderzoek kunnen dan worden besproken. Actie BD. 

Volgend overleg is op 2 oktober 2017 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 2 oktober 2017 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBel  

10.2.e 
B elasting dienst/Toesi agen 

10.2.e 
Afwezig 

1_ Opening en mededelingen  
!opent de vergadering_ 

Medegedeeld wordt dat 	10.2.e 	benoemd is tot kwartiermaker in de nieuwe organisatie. 
1 —  ' 1072.e-  • 'lis vanuit het MT gevraagd haar tijdelijke te vervangen in de 
Afstemmingsoverleggen. Een ieder stelt zich kortvoor_ 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 4 september 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Aanpassen convenant: dinsdag is er een 00T_ Raamconvenant staat indirect 

op de agenda_ SZW wil het convenant pas aanpassen als bekend is hoe het 
met de directe financiering gaat lopen 

Actiepunt 2: 	Het lijstje moet nog komen. De omschrijving van het actiepunt is niet 
duidelijk. Het gaat om een lijstje met parameter waarvan SZW graag wil 
weten welke nog aangepast kunnen worden als ze vóór 15 oktober bekend 
zijn en voor welke parameters dit niet geldt 

Actiepunt 3: 	Signaal van 110(.. Zou aangepast worden 
Actiepunt 4: 	Levering microdata: er is een speciale postbus ingericht voor mailverkeer 

tussen SZW en Belastingdienst Op deze wijze kan er ook met bijvoorbeeld 

	

10.2.e 	 worden gemaild. 

4. Opmerkingen over de kerncijfers  
DT 2016 bevindt zich nu op 58%. Dit is volgens planning. Uit de tabel van paragraaf 5 blijkt 
dat het aantal uren opvang terugloopt.  10.2.e gaat na of ook de cijfers van oudere jaren 
geleverd kunnen worden. Actie: 10.2.e 

5. Communicatie na aanpassen protocollen bij BD n.a.v. datalek  
SZW merkt op dat er vanuit 1 	10.2.e 	'geen reacties meer komen op 
mails. Dat klopt omdat hij niet meer extern mag mailen_ Derhalve is er een externe postbus 
ingericht De postbus kan worden gebruikt voor mail verkeer tussen Belastingdienst en SZW_ 
De mails zullen door de beheerder van de postbus intern worden uitgezet_ 

6. Raam convenant 
Afgewacht wordt wat er dinsdag uit het OOT komt Op basis daarvan zal worden bezien hoe 
verder gegaan wordt met het raam convenant. 

MAC 2018_ SZW wil graag een schriftelijke toelichting. 10.2.e deelt mee dat de MAC2018 op 
dezelfde manier wordt uitgevoerd als de MAC2017. Dat wil zeggen inclusief indexeren van de 
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inkomend 10.2.e lgaat na of er een globale inschatting gegeven kan worden van het effect van 
het MAC'en. Actie  10.2.e 1 

7_ 15 oktober aanlevering van de financiele gegevens 
SZVV vraagt of de gegevens uiterlijk vrijdag 13 oktober geleverd kunnen worden in verband 
met de najaarsnota.10.2.e gaat na of dit lukt en zal het deze week laten weten. Actie: 

8. Onderzoek naar de samenloopproblematiek in Rotterdam  
Het onderzoek is uitgevoerd_ Er zijn 162 ouders bevraagd. Zij moesten bewijsstukken 
aanleveren. In een aantal gevallen is de toeslag aangepast en in een aantal gevallen 
stopgezet omdat het contract niet goed was of omdat er geen betaalbewijzen waren. 
Verder is gebleken dat ouders soms teveel uren aanvragen maar dan meestal met een (te) 
laag uurtarief waardoor er per saldo toch niet teveel toeslag wordt uitbetaald_ 

Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat communicatie het sleutelwoord is om er voor 
te zorgen dat ouders weten voor welke uren kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden 
en welk tarief daarbij moet worden opgegeven. 

9. Ontwerpbesluit KOT 2018  
Levering parameters wordt krap om te leveren, maar moet gaan lukken. 

10. Rondvraag  
Op 31 oktober in de ochtend zal er een bijeenkomst plaatsvinden in Utrecht over de volgende 
onderwerpen: 
• Proces toeslagen 
• Natuurlijke dialoog 
• Risico analyse 
De uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt deze week verzonden. Graag aangeven hoeveel 
mensen er komen_ 

Volgend overleg is op 6 november 2017 

10,2.e 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en B/T 
Kinderopvang 

Concept verslag: 6 november 2017 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBef  

10.2.e 	—1 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1. Opening en mededelingen  
	1 opent de vergadering_ Er wordt een korte voorstel ronde gedaan omdat10.2. nieuw 

aansluit als vervanger van110.24 10.2.e is ziek. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 2 oktober 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Aanpassen convenant: 13 november is er weer een OOT overleg, afwachten 

wat daarin besproken gaat worden. Vervolgens kunnen de raamconvenanten 
worden afgerond. Een nieuwe versie van het detailconvenant zal deze week 
worden rondgestuurd_ 

Actiepunt 2: 	Het lijstje moet nog komen. Punt blijft nog op actielijst staan. 
Actiepunt 3: 	Signaal van IKK. Tekst voorstel ligt bij SZW. BT  moet nog een redactionele 

slag maken. Daarna komt de tekst op de site te staan_ Punt blijft staan tot het 
volgende overleg. 

Actiepunt 4: 	Terugloop aantal uren opvang, hoe was dit vanaf 2009. De gegevens vanaf 
2012 zijn geleverd, alles van daarvoor is moeilijk na te gaan i.v.m_ andere 
systemen. SZW geeft aan dat het voor nu voldoende is. Punt is afgehandeld. 

Actiepunt 5: 	Datalevering heeft plaats gevonden. Punt is afgehandeld 

4. Opmerkingen over de kerncijfers 
Geen opmerkingen. SZW heeft nog wel vragen10.2,4zal de vragen schriftelijk aanleveren. 

5. Stand van zaken detailconvenant 
Een nieuwe versie van het detailconvenant zal nog deze week worden rondgestuurd door de 
Belastingdienst. 

6. MAC-effecten  
De effecten zijn terug te zien in de cijfers van het DT'en. 	 wil graag weten of het mogelijk 
is om de effecten uit te splitsen naar deelgroepen. Mogelijk zou er per deelgroep verschillend 
geïndexeerd kunnen worden. Op dit moment niet maar in de toekomst wellicht wel_ Bij de 
MAC 2016 is er niet geïndexeerd_ Bij de Mac 2017 wel. Daardoor zouden de effecten bij de 
DT2017 gunstiger kunnen uitpakken. Dat wil zeggen minder terugvorderingen maar mogelijk 
wel meer nabetalingen. 	zal zijn aanvullende vragen mailen naar de Belastingdienst. 

7. Harmonisatie PSZ 
Door de Belastingdienst wordt wekelijks een update gestuurd over de stand van zaken met 
het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag. Dat wordt door SZW op prijs gesteld_ Het 
verzoek is om dit vooral te blijven doen_ Signalen die SZW heeft nav het aanvragen van de 
kinderopvangtoeslag zullen worden voorgelegd aan de belastingdienst. 
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8. Update over besluitvormingsproces KOT  
Het is wachten tot de handtekeningen eronder staan_ Daarna zal publicatie in het Staatsblad 
doen plaatsvinden_ 

9_ Vooraankondiging: compenseren van de eigen bijdrage 
Dit punt is aangeleverd door' 10,2,61 f, zij kon vandaag niet aansluiten. Graag agenderen 
voor het volgende overleg. 

10_ PO Jaap Uijlenbroek — Bernard ter Haar 
Stukken hiervoor zijn aangeleverd en zijn afgestemd met' 	lo.t.e j_ Harmonisatie is het enige 
punt op de agenda. 

11. Rondvraag  
10.2.e 'status raamconvenant, dit loopt nog, het volgende OOT is gepland voor 13 november 

dan wordt er verder gediscussieerd over de financiën_ Nadat de discussies zijn afgerond kan 
het raamconvenant worden afgerond en worden opgemaakt om te warden ondertekend. 
10,2.e 'vraagt wat de mogelijkheden zijn om eerder te weten wat er in OOT aan de orde zal 

komen aangezien hij de DG wil voorbereiden_ Actie: 10.2.e gaat na of het mogelijk is om de 
agenda van het OOT (of een concept agenda) in de week voorafgaand van het ARO op te 
stellen zodat de agenda in het ARO besproken kan worden en 10.2.e zijn DG ter 
voorbereiding van het OOT kan adviseren. Het voorstel is om voor het volgende ARO het 
proces rondom het OOT te agenderen. 

Het volgende ARO is gepland voor 4 december 
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1. Opening en mededelingen  
10.2.8 ppent de vergadering. is niet aanwezig, eeft vakantie en 	10.2.e 10.2.e 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en Ba 
Kinderopvang 

Concept verslag: 15 januari 2018 

Aanwezig namens: 
SZW: 

Fin/DGBeI 
10.2.e 

Belasfingdiensf/Toeslagen 
10.2.e 

Afwezig 
10.2.e 

2_ Verslaglegging afstemmingsoverleg 6 november 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Aanpassen raamconvenant_ Actiepunt is geagendeerd. Zie agendapunt 5_ 
Actiepunt 2: 	Het lijstje moet nog komen. Punt blijft nog op actielijst staan. 
Actiepunt 3: 	Signaal van IKK. BD gaat na of de site inmiddels is aangepast_ 
Actiepunt 4: 	Is gereed en het actiepunt kan worden afgevoerd. 
Actiepunt 5: 	Is gereed en het actiepunt kan worden afgevoerd. 
Actiepunt 6: 	Het actiepunt is geagendeerd. Zie agendapunt 10. 

4_ Opmerkingen over de kerncijfers 
Er wordt stil gestaan bij de effecten van de MAC2016 die zich nu bij DT2016 openbaren_ BD 
geeft aan dat het gemiddelde bedrag van de terugvorderingen tot dusver lager ligt maar dat 
het aantal terugvorderingen eerder toe is genomen dan afgenomen. Dat komt omdat er bij de 
MAC2016 niet is geïndexeerd. Bij de MAC2017 is dat wel gebeurt. SZW geeft aan dat wat 
betreft de hoge terugvorderingen er geen verschil te zien is ten opzichte van de vorige jaren. 
DT2016 bevindt zich nu op 72%. Beter beeld ontstaat als de DT2016 in de buurt van de 
100% komt_ 

5. Stand van zaken convenanten  
Het detailconvenant is gereed. In het OOT van 13 november is het raamconvenant 
besproken_ SZW geeft aan nog opmerkingen te hebben op het raam convenant. Het voorstel 
is om hierover af te stemmen met SZW voor het volgende 00T. Het volgende OOT staat 
gepland voor 30 januari. 

6_ Stand van zaken rondom harmonisatie van de peuterspeelzalen  
Het aantal aanvragen voor KOT blijft oplopen. Vorige week verscheen er een artikel in het 
AD_ In het artikel werd aangegeven dat een deel van de ouders mogelijk in de problemen zou 
kunnen komen omdat ze nog geen toeslag hebben aangevraagd en de kosten van de opvang 
zelf moeten voorfinancieren. Vanuit de optiek van de BD verloopt de harmonisatie zonder 
problemen_ Nav de voortgangsbrief van SZW over de harmonisatie zijn er Kamervragen 
gesteld. De antwoorden zijn met BD afgestemd en zijn inmiddels bij SZW de lijn ingegaan. 
De verwachting is dat de antwoorden aanstonds naar de kamer gestuurd kunnen worden. 

7. Compensatie van de eigen bijdragen (artikel 1.13 WKO)  
Het voorstel is om voor het volgende overleg een notitie voor te bereiden waarin de 
problematiek wordt beschreven. Het voorstel is om een gezamenlijke notitie op te stellen. 
Actie SZW en BI). 

84 
00117 



8. Herijking ARO  
Het voorstel is om het ARO een meer inhoudelijk karakter te geven. Dat kan door 
bijvoorbeeld deskundigen te laten aansluiten afhankelijk van de onderwerpen die besproken 
dienen te worden. 

9. Uitvoeringstoets AMvB KOT  
SZVV geeft aan dat er in feb een concept AMvB beschikbaar is. BE) wordt verzocht om 
daarvoor een UTNS op te stellen. De UTNS kan dan in april opgeleverd worden. 

10. Proces OOT  
Het OOT wordt als een losstaand overleg gezien. Het OOT is op DG niveau. Het ARO is op 
het niveau van het management en beleidsmedewerkers. Er is geen aansluiting tussen het 
ARO en het OOT. Overleg op directeurenniveau is er niet De lacune tussen het ARO en het 
OOT zou met een directeurenoverleg ingevuld kunnen worden, is de gedachte_ De te 
bespreken onderwerpen in het OOT zouden vanuit het directeurenoverleg aangereikt kunnen 
worden. Het ARO kan op die manier zorgen voor een lijstje met te bespreken onderwerpen 
voor het directeurenoverleg. Op deze wijze wordt tevens voorzien in een 
escalatiemogelijkheid. 

11. Verslag OOT 13 november 2017  
Het verslag is ter kennisgeving meegestuurd met de stukken voor het ARO. 

12. Rondvraag  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Hef volgende ARO is gepland voor 5 februari 2018. 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 5 februari 2018 

Aanwezig namens: 
SZW: r 	10.2.e 
Fin/DGBei 

10.2.e  
BelastingdiensijToeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1. Opening en mededelingen  

	

opent de vergadering. 	is met vakantie_ 10.2.e 
-072'74 deelt mee dal' 	10.2.e 	len dat zij hem vervangt. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 15 ianuari 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld_ 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Aanpassen raamconvenant. In het OOT is een voorbehoud gemaakt. 

Afwachten wat het verslag van het OOT hier over zegt 
Detailconvenant: data voor het opnemen voor de saldibalans. Is rond de 15' 
na een kwartaal. Aan het eind van het jaar is dit rond 31 januari 

Actiepunt 2: 	Het lijstje moet nog komen. Punt blijft nog op actielijst staan. 
Actiepunt 3: 	Signaal van IKK_ BD gaat na of de site inmiddels is aangepast. 
Actiepunt 6: 	Is gereed en het actiepunt kan worden afgevoerd. 
Actiepunt 7: 	Blijft nog op de actielijst staan. 

4. Opmerkingen over de kerncijfers  
DT 2016 staat op 78%.  Dit is vergelijkbaar met het vorige jaar. 
Afgesproken wordt dat 10.2.j, kijkt of het mogelijk is om cijfers te krijgen van de vorderingen in 
de VT-fase. Actie: 10.2.e 

5_ Herijking ARO  
Er wordt uitgesproken dat het wenselijk is de Afstemmingsoverleggen te handhaven_ 
Specifieke thema's kunnen ingevoegd worden. 
Het reguliere directeurenoverleg zou escalaties kunnen oplossen_ 
Momenteel is er alleen directeurenoverleg op bepaalde onderwerpen. Er is geen bepaalde 
frequentie voor deze overleggen. Het Afstemmingsoverleg vindt het een goed idee om deze 
wel in te plannen_ Ongeveer om de 3 maanden en dan halverwege de 00T's_ Voorbereiding 
van het directeurenoverleg vindt dan plaats tijdens de ARO's. 
Afgesproken wordt om KOT en KGB niet gelijktijdig te laten plaatsvinden. Tevens 
afgesproken dat I 	'e.e.a. gaat inplannen. Actie: 10.2.e 
Apart vast onderwerp: thematische onderwerpen 

Het punt van overleggen op verschillende locaties. Dit is akkoord, maar wel alle ARO's op 1 
locatie. Afgesproken is het volgende overleg dan ook bij SZW te laten plaatsvinden. 

6. Belaslingplanmaatregelen (i.v.m. versnelling planning) 
Moet in april in de Ministerraad liggen. 
Voor Toeslagen gaat het om: verhoging afbouwgrens wkb en losgelaten maximale 
inkomensgrens_ 
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Voor wat betreft Blauw gaal1e,2.0  na over er nog maatregelen zijn die effect hebben op de 
toeslagen. 

Stroomlijnen rood-blauw: het is nog niet helder wanneer dit ingaat 

7. Directe Financiering  
Is als vast punt van de agenda verdwenen. Zal weer opgevoerd worden_ Actie: 

Deze week zal er een "uitstelbriefje" naar de Kamer gestuurd worden. 
In april moet de hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer. 

8. M&O 
Ook dit vaste punt is van de agenda verdwenen_ Wordt ook weer opgevoerd_ Actie: 
Wat is de stand van zaken m.b.t. Rotterdam? Er is veel onduidelijkheid welke uren wel/niet 
voor een toeslag in aanmerking komen. Geconcludeerd kan worden dat ouders fouten 
maken_ Dit leidt niet tot grote terugvorderingen. 

9. Rondvraag  
10_ 10.2.eivraagt of er een uitsplitsing gemaakt kan worden van KOT en VVE-uren?  10.2.e eelt 

mee dat dit op dit moment niet mogelijk. Het uitbreiden van de gegevensuitwisseling met 
KOI's zal grote impact hebben. 

Het volgende ARO is gepland voor 5 maart 2018 in zaai A-20.08.VZ — Asteriazaal in het 
VWS-gebouw 

10.2.e 

10.2.e 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 5 maart 2018 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fffill9GBef 

L_ 	10.2.e 
Belasfingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

1. Opening en mededelingen 
10.2.e  opent de vergadering. 10.2.e zal wat later aanschuiven_ 
10.2.e j  deelt de Fraudemonitor uit. 

Aan de agenda wordt het punt thema volgend overleg toegevoegd. 

2_ Verslaglegging afstemmingsoverleg 5 februari 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Raamconvenant akkoord. Discussiepunten zijn opgelost. Raamconvenant kan 

worden opgemaakt voor ondertekening. SZW gaat nog na of het 
detailconvenant volgende AVG-proef is en zal in het geval het 
detailconvenant onvoldoende AVG-proef is een voorstel doen_ Actie: 

Actiepunt 4: 	Voorbereiden notitie over de EB i.r.t. artikel 1.13 van de WKO. Hedenmiddag 
is hierover een overleg 

Actiepunt 5: 	Vorderingen in VT fase zichtbaar maken_ 10.2.e heeft het besproken met 
10.2.e j. Het kan. SZW zou de gegevens zelf uit de overzichten kunnen 
destilleren.M.2.e zou het fijn vinden om op termijn dit toch in de overzichten te 
krijgen. 

Actiepunt 6: 	Directeurenoverleg plannen. 
en kan dus ingepland warden .r 10.2.e   zal dit gaan doen. Ongeveer om de 3 

10.2.e 

10.2.e 

10.2.e heeft animo gepolst_ Iedereen akkoord 

maanden. Actie:  10.2.8 

4_ Opmerkingen over de kerncijfers 
Geconstateerd is dat het gebruik net zo hard stijgt als vorig jaar_ Komende tijd uitzoeken hoe 
dit kan. In februari 40 miljoen gestegen t.o.v. januari_ Volgende week zal 	10.2.e 	hier 
verder naar kijken. Actie: BD 

5_ Herijking ARO  
Zie bij agendapunt 3, actiepunt 6. 

6_ Belastingplanmaatregelen 2019  
Planning: in juni briefing met de departementen. Dan in de Ministerraad eind augustus_ 
Afgesproken dit in mei op de agenda te zetten. Actie: 

7. Stand van zaken harmonisatie peuterspeelzalen  
Aantallen snellen omhoog. Laatste cijfers 14.500 kinderen. Gedacht wordt om de groep te 
monitoren t/m de DT-fase. 

8. Melding van de ADR i.v.m. foutief bankrekeningnummer 
ADR gaf aan dat er iets was met foutieve ban krekeningnummers. Had met name te maken 
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met de zorgtoeslag_ 18 jarigen geven bankrekeningnumm er ouders op_ Dit is niet conform het 
1 bankrekeningnummerprincipe. Was nooit een punt bij de ADR. Nu echter wel. De omvang 
van de steekproef wordt uitgebreid om na te gaan of we nu onder de tolerantiegrens komen. 

9. Sterke stijging van het gebruik en de kosten van KOT 
Zie bij agendapunt 4. 

10_ Directe Financiering  
Er is een overlegcyclus gepland: 
Op 20 maar is er overleg tussen de DG's 
3 april is er bewindslieden overleg 

11. MBO 
Staat op verzoek van de ADR weer standaard op de agenda. 
Op 21 maart om 14.00 uur wordt het Handhavingsplan besproken. Uitnodiging volgt nog. 

Monitor Fraudemaatregelen: 
Eventuele vragen kunnen aan 	10.2.e 	gemaild worden. Zullen beantwoordt worden 

	

via ARO of mail_ Actie.1- 	

12_ Thema volgend overleg  
Mogelijke thema's voor een volgend overleg: 
• eigen bijdrage — april 
• meer gebruik dan geraamd — april of mei 
• Belastingplan—mei 

13. Rondvraag  
AmvB KOT wordt nog gesondeerd_ Staatssecretaris neemt de tijd. 

Per 1 april krijgt 10.2.e  een nieuwe collega, te weten r 	10.2.e 
10.2.edeelt mee dali  10.2.e 	'gaat vervangen. 

Het volgende ARO is gepland voor 9 april maart 2018 in de Boerhaavezaal Ministerie 
Financiën 
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[ 10.2,e 10.2.e 
10.2.e hebben vakantie. 

Opening en mededelingen  
opent de vergadering.1 

terug is de verwachting. 
Ze komt in het najaar weer 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 14 mei 2018 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
FinIDGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toesiagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 5 maart 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	De Raam convenanten zijn verstuurd naar de beleidsdepartementen om 

ondertekend te worden. SZW vraagt of het Raamconvenant nog kan worden 
aangepast_ Er is nog een inhoudelijke opmerking en nog een tekstuele 
opmerking over de titel van de wet. BT gaat na of wijzigingen nog mogelijk 
zijn. Actie: BT 

Actiepunt 2: 	Het overleg is geweest. Het actiepunt kan worden afgevoerd. 
Actiepunt 3: 	Op een later moment zal worden gekeken of de vorderingen in de VT fase 

zichtbaar gemaakt kunnen worden in de ARO rapportage. Het actiepunt kan 
op een soort van reserve lijst worden opgenomen. 

Actiepunt 4: 	SZW vraagt of er al een directeuren overleg is gepland_ BT gaat na. Actie 
BT. 

Actiepunten 5 en 6 kunnen word en afgevoerd. 
Actepunt 7: 	SZW heeft vragen gesteld over de fraudemaatregelenlmonitor. Vragen zullen 

door DGBeI/BT worden beantwoord. Actie BT. 

4. Opmerkingen over de kerncijfers 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

5_ Herijking ARO  
Met het directeurenoverleg is er een duidelijke escalatieladder ontstaan vanuit het ARO 
richting 00T. Deze escalatieladder ontbrak nog. 

6. Belastingplanmaatregelen 2019  
In het BP2019 is opgenomen de compensatieregeling voor de leenbijstand voor zelfstandigen 
(BBZ) voor de jaren 2014, 2015 en 2016_ De compensatieregeling houdt in dat op verzoek 
van de toeslaggerechtigde het bedrag van de lening (die niet terugbetaald hoeft te worden 
aan de gemeente en daardoor als inkomen geldt voor de inkomstenbelasting) 
buitenbeschouwing van het toetsingsinkomen gehouden wordt zodat het betreffende deel van 
het toetsingsinkomen niet meetelt voor de vaststelling van de toeslagen_ 

7. Directe financiering KO  
Directe financiering gaat niet door_ In plaats daarvan wordt het huidige systeem van de KOT 
verbeterd. Daarvoor worden er door BT verbeteringen aan het huidige systeem aangebracht. 
Er is reeds een goed overleg geweest tussen SZW, DGBeI en BT waarin hierover gesproken 
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is. Het voorstel is om tijdens ieder ARO een update te geven van deze ontwikkelingen_ Actie 
BT. ST zal nog een pakkende naam voor dit traject verzinnen. SZW geeft aan hierover met 
de TK gesproken zal worden en zal de staatssecretaris van Financiën verzoeken hierbij aan 
te sluiten_ De verbeteringen dienen immers door ST gerealiseerd te worden_ Ook wordt 
DGBel gevraagd om te helpen bij de voorbereidingen voor dit overleg met de TK. 

8_ M&O 
Bespreking handhavingsplan heeft plaatsgevonden. Er zijn door SZW vragen gesteld 

9. Stroomlijnen Rood/Blauw 
SZWgeeft aan om geïnformeerd te willen worden over wijzigingen binnen de Belastingdienst 
die consequenties (kunnen) hebben voor SZW zodat deze consequenties zo snel als mogelijk 
meegenomen kunnen worden. SZW heeft uit de HJR van de Belastingdienst moeten halen 
dat het stroomlijnen rood/blauw met ten minste twee jaar is uitgesteld. Terecht punt SZW 
vraagt hoe dit voorkomen kan worden en vraagt of BT tijdens het volgende ARO kan 
aangeven hoe hel proces om dit soort verrassingen te voorkomen eruit ziet. Tevens vraagt 
SZW of aangegeven kan worden wanneer stroomlijnen rood/blauw wel ingevoerd wordt_ 
Actie BT. 

10_ Rondvraag  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag_ 

Het volgende ARO is gepland voor 4 juni 2018 in de Maastrichtzaal (Z36-39) bij het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken. 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 2 juli 2018 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBel 

10.2.e 	I 
Belastingdienst/Toesiagen 

10.2.e 
Afwezig 

L 	10.2.e 

1. Opening en mededelingen  
opent de vergadering_ 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 14 mei 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

10.2.e 

Vragen n.a.v. fraudemonitor in ARO of via mail beantwoorden: is nog niet 
gebeurd. De vragen worden nogmaals naar 	gestuurd_ 
Aanpassen raamconvenant: is via het OOT opgelost. Is inmiddels 
ondertekend 
Wanneer is het volgende directeurenoverleg gepland: reguliere planning zal 
dooi' 	10.2.e 	van Toeslagen gemaakt worden. 
Stroomlijnen rood/blauw: is met 2 jaar uitgesteld. Mocht het later worden dan 
2021 zal hiervan z.s.m. melding gemaakt worden 
Onderlinge communicatie: zodra er een brief uitgaat zal SZW direct 
geïnformeerd worden. Liever wordt dat eerder gedaan als dat mogelijk is_ 
Afgesproken dat zodra er informatie bekend is dit met elkaar te delen. 
Stavaza verbetervoorstellen KOT: wordt in Stuurgroep hard aan gewerkt_ 
Kamervragen gaan deze week naar Staatssecretaris 

3_ 	Actiepuntenlij st 
Actiepunt 1: 

Actiepunt 2: 

Actiepunt 3: 

Actiepunt 4: 

Actiepunt 5: 

Actepunt 6: 

4. Opmerkingen over de kerncijfers 
Vorige maand is er een gesprek geweest met t 	 10.2.e  
10.2.0- deelt mee dat DT 2017 is gestart. Er zijn nu 3 runs gedraaid. De resultaten zullen 
zichtbaar zijn in de volgende rapportage. Het beeld lot nog toe is dat de resultaten positiever 
zijn dan vorig jaar_ 

5. Herijking ARO  
_al een lijstje maken waar we de komende maanden kunnen vergaderen. Dit zal z.s.m. 

doorgestuurd worden zodat vergaderzalen geregeld kunnen worden. Actie: 
Mochten er onderwerpen zijn die dieper behandeld dienen te worden dan kunnen deze van te 
voren worden aangedragen. Actie: allen 

6. Belastingplanmaatregelen  
Compensatieregeling BBZ (Leenbijstand). De Belastingdienst kent alle verzoeken om 
compensatie toe. In het geval dat de gemeente al eerder heeft gecompenseerd, is het aan de 
gemeente om dit bij de burger terug te halen. 

7. Directe financiering KO  
Dit punt zal in het vervolg Verbetervoorstellen KOT gaan heten en als vast onderdeel op de 
agenda staan.. 
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Zie verder actiepunt 6. 

8. M&O 
Geen bijzonderheden_ 

9_ Stroomlijnen Rood/Blauw 
Kan van de agenda af. 

10. Detailconvenant 
Het detailconvenant is nog niet door VWS ontvangen. Het convenant zal z.s.m_ alsnog 
worden verstuurd_ 

11_ Wet Kinderopvang i.r.t. de Wet langdurige zorg  
Hierover heeft een mailwisseling plaatsgevonden_ Maandag 9 juli is er overleg. 
Precedentwerking wordt onderkend. De zorg voor de voor een financiële tegemoetkoming 
voor de kinderopvang in geval van ouders met een wlz-indicatie ligt al bij de gemeenten, 
maar deze gaan er verschillend mee om. De Belastingdienst heeft aangegeven dat deze 
tegemoetkoming beter bij de gemeente kan blijven omdat sprake is van maatwerk. Maatwerk 
past beter de gemeente_ 

12. Herkent de BD het signaal van VNG en GGD GHOR NL dat ouders moeite hebben om — in geval  
van een houderwiiziging in de loop van een kalenderjaar bij een kindercentrum (KDV of BS0)—
aan te tonen dat zij ook vei& de houderwijziqing recht hadden op KOT? En zo ja, hoe vaak  
(ongeveer)? 
Het signaal is niet bekend_ Bij alleen een andere eigenaar verandert het LRK nummer niet. 

13. Rondvraag  
Afgesproken wordt in verband met de vakanties het overleg van augustus in principe te laten 
vervallen. 

ANWB KOT vragen gaan dinsdag 3 juli naar de Kamer en eind van de week naar de Raad van 
State voor advies. 

Het volgende ARO is gepland voor 3 september 2018 in de Boerhaavezaal het Ministerie van 
Financiën 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en B/T 
Kinderopvang 

Concept verslag: 3 september 2018 

Aanwezig namens: 
SZW:• 

10.2.e 
Fin/DGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1. Opening en mededelingen  
r 10.2..e Opent de vergadering. Het aanvangstijdstip van het ARO blijft 11:00 uur_ Er wordt een 
agendapunt toegevoegd. 

2. Verslaglegging afstemmingsoverleg 2 iuli 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Actiepunt is gereed. Nieuwe versie van de fraudemonitor wordt gestuurd als 

die er is. 
Actiepunt 2: 	SZW gaat overleg inplannen. 
Actiepunt 3: 	Actiepunt is gereed. 

4_ Opmerkingen over de kerncijfers 
Het aantal kinderen stijgt. Dit geldt voor 2018 en waarschijnlijk ook voor 2019_ 

5_ Rechtmatigheidscontroles regulier agendapunt naast M&O  
Voor het volgende ARO zal 	worden uitgenodigd om over de rechtmatigheidscontroles 
een nadere toelichting te geven. Actie BT. 

6. Verklaring over de rekening-courant overzichten  
De nadere verklaring dient nog gestuurd te worden door BT. Actie BT. 

7. Delen van (beleids)informatie  
Zal aan de orde komen tijdens het volgende ARO_ 

8. Aanpassen DT-planning 
Vanwege de beperkte capaciteit van de Belastingtelefoon is de DT productie in juli naar 
beneden bijgesteld. In september is daarvoor in de plaats een extra run gepland_ Het risico 
op verstoringen zal niet groter zijn dan zoals gebruikelijk bij een DT run. De verwachting is 
dat ook in dit geval de run zonder problemen zal verlopen. 

9. Lijstje wetstrajecten? 
- 	Vanuit de verbetervoorstellen KOT volgen voorstellen. 
- 	In het Belastingplan is de BBZ regeling opgenomen. 

10. Update fraudemonitor 
Nagegaan wordt of er al een nieuwe versie van de fraudemonitor beschikbaar is. 

11_ Korting KOT  
Is in behandeling bij BT. BT zal een reactie geven. Actie BT. 
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12. Tussentijdse notitie DUO actualisatie (zie blilagel 
Wordt ter info verstrekt. Heeft betrekking op handhaving buitenland_ 

13_ Beurspromovendus en recht op KOT  
Niet duidelijk is of een promovendus aangemerkt kan worden als een persoon die werkt of 
een persoon die studeert. Zoals nu geregeld zou de beurspromovendus geen recht op KOT 
hebben. Terwijl als een beurspromovendus als partner wordt aangemerkt er wel recht 
bestaat. Dit is een ongewenste situatie. DGBeI zal dit oppakken. Actie DGBeI. 

14_ Extra agendapunt 
Betreft vrijwilligers en recht op kinderopvangtoeslag. Er is sprake van een onbedoeld hiaat. 
Dit zal worden gerepareerd. Het is nog de bedoeling om dit in de verzamelwet te laten 
m eeg aan. 

15. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Het volgende ARO is gepland voor 1 oktober 2018 in C-04.07.VZ — Olympuszaal Ministerie 
SZW 
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deelt mee dat! 	10.2.e 	1  de opvolger is van 10.2.e 10.2.e 

Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 1 oktober 2018 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBel 

10.2.e 
BelasfingdiensijToeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

1.  Opening en mededelingen  
10.2.e opent de vergadering. 

10.2.e 'deelt mee dat de directeur Toeslagen, 	 k Toeslagen gaat verlaten. Hij 
wordt directeur Midden en Klein Bedrijf (MKB) van de Belastingdienst. 

Tevens deelt 10.2.e mee dat er een inkomensactie is uitgevoerd. Dit gaat doorwerken op de 
cijfers_ De aangifte 2017 is gebruikt om het voorschot 2018 aan te passen. Veel voorschotten 
zijn omlaag gegaan. Het gaat hoofdzakelijk om huur en zorg. 
Zodra we meer cijfers hebben worden die via de mail verspreid. Actie: BT 

Punt 5 van de agenda wordt doorgeschoven naar het volgend overleg. 

2_ Verslaglegging afstemmingsoverleg 3 september 2018  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
N .a.v.: 
Punt 13, beurspromovendus en recht op KOT. SZW heeft een gesprek gehad met OCW. Het 
betreft een experimenteerbesluit dat tot 2024 loopt. Deze promovendi krijgen betaald volgens 
de wet IB. Indien er iets verandert zal dit opgenomen worden in de verzamelwet KO. SZW 
licht Belastingdienst in als ze meer informatie hebben. 

3_ Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Afgevraagd wordt hoe lang dit nog gemonitord moet worden. Vooralsnog blijft 

de fraudemonitor periodiek opgeleverd worden. 
Actiepunt 2: 	Blijft staan. 
Actiepunt 3: 	Rechtmatigheidscontrole; blijft staan Gepland voor volgend overleg. 
Actiepunt 4: 10.2.9 	stuurt nog een mail.  10.2.e moet op de hoogte zijn. I  
Actiepunt 5: 
Actiepunt 6: 	Zie punt 2 van het verslag_ 

4. Opmerkingen over de kerncijfers 
De uitgestelde run DT heeft in september plaatsgevonden_ We lopen op schema. Overall zit 
DT op78%_ 

5. Rechtmatigheidscontroles regulier agendapunt naast M&O 
Doorgeschoven naar het volgende overleg_ 

6. Belastingplanmaatregelen  
BBZ-regeling (leenbijstand (ex-)ondernemers): met deze regeling worden deze ondernemers 
voor de jaren 2014-2015-2016 gecompenseerd voor mogelijk te weinig ontvangen toeslagen. 
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nagaan 

fr). .e dal bij mailverkeer tussen hem en 	10.2.e 	altijd 
meenemen of rechtstreeks via hen met 	10.2.e 	communiceren. 

10.2.e in de cc 

7. Verbetervoorstellen KO  
Dit staat in de startblokken. A.s. vrijdag is er een bijeenkomst in Utrecht. Het is een apart 
traject maar zal wel op de agenda van het ARO blijven staan. 

6. MBO: WW fraude: hoe wordt omgegaan met kinderobvanctoeslacfraude? 
Mochten er bij Toeslagen signalen zijn dan deze tijdig doorgeven. Bij 
wat er gedeeld is. Actie: BT 

9_ Update IKK/AMvB KOT  
De AMvB is gepubliceerd. In de sector is nog wel onrust over het feit dat de uurprijs te weinig 
verhoogd zou zijn_ Focus ligt volgend jaar op de tarieven. 

10_ Stand van zaken SMI/WLZ-geïndiceerde 
Er is een nota richting Staatssecretaris SZW gegaan hoe hiermee om te gaan. Besluit 
Staatssecretaris wordt tijdens volgend ARO gedeeld. 

11_ Rondvraag  
Antwoorden op de kamervragen over De Parel zijn naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Kamervragen niet gebruik senioren zijn beantwoord. 

Trouw heeft een artikel gepubliceerd over een rechtzaak (geen powerplay maar fair play) 
Plenair debat wordt voorbereid. Er wordt gedacht aan een schadevergoeding. 

Het volgende ARO is gepland voor 5 november 2018 in A 20.24 - Herakleszaal Ministerie VWS 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 5 november 2018 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2.e 
Fin/DGBel 

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 

10.2.e 

Opening en mededelingen  
10.2.e opent de vergadering. 

Er is een uitspraak van de Raad van State m.b.t. onbetaald ouderschapsverlof. Punt van 
aandacht is wat de gevolgen en het effect hiervan zijn. 

2_ Verslaglegging afstemminqsoverleg 1 oktober 2018  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
N.a.v.: 
Punt 2, beurspromovendus en recht op KOT. Er wordt door juristen van SZW naar gekeken_ 

3. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 	Fraudemonitor: er is een nieuwe versie beschikbaar. Tot nu is er E 18,4 

miljoen opgehaald. Gekeken wordt hoe niet de fraudemonitor in de toekomst 
wordt omgegaan. Het volgend overleg opnieuw agenderen en 1  10.2.0  p-m27.--i  hiervoor uitnodigen. 

Actiepunt 2: 	Kan er af 
Actiepunt 3: 	Rechtm atigheidscontrol e; blijft staan_r10.2. is nog ziek_ Wordt over de kerst 

heen getild_ Wellicht kan iemand anders een presentatie verzorgen_ 
Agenderen voor het ARO van januari 2019 

Actiepunt 4: 	Kan er af 
Actiepunt 5: 	Beurspromovendi: Blijft staan 

4. Opmerkingen over de kerncijfers 
DT loopt prima. 

5. Verbetervoorstellen KO  
Volgende week hebben 	0-:2"---ieen gesprek met de projectleider. De 
projectgroep heeft de afgelopen periode vooral gewerkt aan het scherp krijgen van de 
verschillende verbetermaatregelen en de stappen die daarvoor moeten worden gezet, 
alsmede een startnotitie gemaakt. Deze documenten worden op 13 november aan de 
Stuurgroep ter goedkeuring voorgelegd. Eind van het jaar wordt de Tweede Kamer 
geïnformeerd_ In het ARO zullen we op hoofdlijnen de stand van zaken doornemen. 

6. MBO 
De staatssecretaris SZW wil 2x per jaar geïnformeerd worden over zorgwekkende zaken_ 

7. Stand van zaken SMIM/LZ-geïndiceerden  
8. Er zal een uitvoeringstoets uitgevoerd worden op verzoek van DG Werk van SZW. SZW schat 

in dat het om circa 4.000 kinderen gaat. 
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10.2.e 
Actie: BD 

fl heeft wat cijfers aan gemaild_ Hij zal deze cijfers doorsturen. 10.2.e 

9. Toezicht KOT-buitenland bij harde Brexit 
In het geval van een harde Brexit wordt voorgesteld om een overgangstermijn aan te houden 
van 6 maanden_ Belastingdienst Blauw gaat achter het buitenlands inkomen aan. Dit nu ook 
al het geval) 	 i 10.2.e  gaat na of de Uitvoeringstoets Brexit gedeeld kan worden_ Actie: 
DGBel 

10_ Voorbeeld berekeningen van de BD waarin het volgende staat vermeld: is de opvang  
duurder? Ga dan uit van het maximumuurtarief 
Gevraagd wordt of er ook een berekening komt voor 2019. 	gaat dit na_ Actie: BT 
Is het uurtarief hoger dan het maximale tarief dan kan dit ingevuld worden. Het wordt dan 
automatisch afgetopt. E.e.a. wordt uitgezet bij Toeslagen. Actie: BT 

11_ Effect inkomensacties 

12. Rondvraag  
13. Antwoorden op de Kamervragen nav artikel in Elsevier (studerende ouders) zijn 

goedgekeurd door Toeslag en. 

CAF-11 debat: bij Toeslagen bezig met voorbereiding. A.s. woensdag is er een 
procedurevergadering. 

Het volgende ARO is gepland voor 3 december in Z22-36 Mount Scenery zaal Ministerie van 
Binnenlandse Zaken 
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Verslag Afstemmingsoverleg SZW en BIT 
Kinderopvang 

Concept verslag: 3 december 2018 

Aanwezig namens: 
SZW: 

10.2,e 
Fin/DGBel 

EI 
	

10.2.e 
Belastingdienst/Toeslagen 

10.2.e 
Afwezig 
L 
	

10.2.e 

Opening en mededelingen  
10.2.e opent de vergadering_ 

2. Presentatie rechtmatigheid  
Belastingdienst/Toeslagen geeft een presentatie over de werkzaamheden van het Team 
Rechtmatigheidscontrole (TRC). Ter sprake komt een opmerking van de ADR over het 
splitsen van de uitgaven en ontvangsten per fout. SZW stuurt de vraag door naar BT. Actie 
SZW. 

3. Verslag 

Fraudemonitor: Nieuwe versie is verstuurd. Bekeken dient te worden hoe er 
verder met de fraudemonitor omgegaan dient te warden_ Dit wordt in het OOT 
besproken. 
Dit ARO is de presentatie gegeven. Actiepunt kan er af. 
Beurspromovendus. Wordt meegenomen in de verzamelwet van SZW. 
Koppeling met de 1H wordt gemaakt Donderdag 6 december is er overleg 
met Financiën over dit onderwerp. 
UT kan worden gedeeld. Zal worden opgestuurd. 
Tekst wordt niet aangepast_ Actiepunt is afgehandeld. 
Cijfers zijn doorgestuurd. Actiepunt is afgehandeld_ 

4. Actiepuntenlijst 
Actiepunt 1: 

Actiepunt 2: 
Actiepunt 3: 

Actiepunt 4: 
Actiepunt 5: 
Actiepunt 6: 

5_ Opmerkingen over de kerncijfers 
Er zijn geen bijzonderheden. Voor de MAC2019 geldt: Aantal toeslagen 530.000 met een 
totaal bedrag van € 2,80 mln. 

6. Verbetervoorstellen KO  
De TK brief wordt deze week verstuurd. In het ARO zullen we op hoofdlijnen de stand van 
zaken blijven doornemen van het traject. 

7_ M&O 
Erzijn geen bijzonderheden te melden op dit moment. 

8_ Fraudemonitor 
Is behandeld bij de actiepunten. 
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9. Gevoeligheden uitvoering KOT voor het aankomend AO Kinderopvang van 13 december 
Belastingdienst is nog in afwachting van het debat over de CAF 11 casus. De Q&A die door SZW 
over dit onderwerp zijn opgesteld worden niet meegenomen voor het AO van SZW van 13 
december_ 

10_ Landelijke vaktechnische coordinator bij Toeslagen  
Er is een landelijk vaktechnische coordinator toeslagen aangesteld, voor met name de juridische 
verbinding tussen MinFin en BT. 

11. RvS uitspraak onbetaald ouderschapsverlof 
In januari wordt er een afspraak gepland om over de uitspraak te praten en de (mogelijke) 
gevolgen vast te stellen. Actie SZW/BT. 

12_ Rondvraag  
DGEeI plant een afspraak met SZW over WLZ-indicatie en KOT_ Actie SZW. 

Het volgende ARO is gepland voor 7 januari 2019 bil Financiën in zaal P1.44. 
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