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Dag io 2 e

Bijgaand de reactie van DGbel

Met vriendelijke groeten

I0 2 e

Beleidsmedewerker Terugvordering

Belastingdienst Toeslagen Utrecht

T 10 2 e

Mo^ 10 ^

l@belastingdienst nl10 2 e

— Doorgestuurd door[ jrroeslagen BLDop 13 02 2017 10 2510 2 e

10 2 e BLKKBenBIBNW l 10 2 e B minfin nl

Aan 1 10 2 6 ISibelastinadienst nl | 1Q 2 e ~Sbel3stingdienst nl

10 2 e

Van

[FISCALITEIT
■ 10 2 6 1@minfin nl

110 2 el®8delastmgdienst tH •^10 2 e|®8belastingdie nst nl

Datum 10 02 2017 1 5 09

Ondeiwerp FW Betr Verificatie 1BRN

Cc 10 2 e KUITVOERINGSBELEID 1Q 2 e Pjiinfin nl

van DGBel en

van die gesprekken heb ik io 2 e ]penaderd Hij heeft afgelopen woensdag
gereageerd

ik heb geraadpleegd Op grond10 2 e10 2 e 10 2 e

De conclusie is dat een bankpasje geen actueel rekeninggegeven is Het heeft wel een

vervaldatum maar de geldigheidsduur is te lang om te voldoen aan het

actualiteitsvereiste Dat vereiste lezen wij alle drie in de stukken die I ^ heeft

gestuurd De Bulgarenfraude waarbij bankpasjes werden gebruikt onderstreept dit

Dus wat ons betreft geen reden om zijn stelling te weerspreken10 2 e

Groeten 10 2 e

Van io 2 e ^belastingdienstnl
Verzonden woensdag 8 februari 2017 10 33

ICBLKB BenB IBNW

] @belastinadienst nl110 2 e

Aan 10 2 e

UUVOERINGSBELEID io2 e |@belastinqdienst nlCC 10 2 e 10 2 6

1026 FISCALUEU

Onderwerp Betr Verificatie IBRN

Beste 10^

Voor wat betreft je vraag over het gebruik van een bankpas als bewijsmateriaal kan ik je als voIgt
informeren
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Bijgaand tref je twee documenten aan met betrekking tot het verifieren van een

bankrekeningnummer in het kadervan IBRN regelgeving

In het document Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Financien 17 050 staat op

bladzijde 6 in paragraaf stap 2

Hem wordt gevraagd om een kopie naar de Belastingdienst te sturen van

1 een recent bankafschrift een print van intemetbankieren of een bevestiging van de bank en

2 een geldig identiteitsbewijs paspooit of identiteitskaart 10

In het document Beslisnotitie STAS 1BRN staat op bladzijde twee in paragraaf Probleem

In die gevallen is handmatige verificatie nodig aan de hand van een kopie van het paspoort en een

bankafschrift dat door de burger per post wordt verzonden

Beide documenten maken duidelijk dat voor de verificatie van het bankrekeningnummer het bewijs
van recente datum moet zijn Daarin ligt een van de redenen om een bankpas niet te accepteren
De bankpassen worden voorde duurvan enkelejaren uitgegeven Wijzigingen in de

tenaamstelling bijvoorbeeld als gevolg van scheiding worden niet automatisch doorgevoerd Ook

bij het opheffen van een bankrekening hoeft de bankpas niet ingeleverd te worden

Voor wat betreft je vraag over het terughalen van geld bij een bank indien er uitbetaald is op een

rekeningnummerdat niet meer bestaat kan ik je niet veel zeggen Ik heb geen zicht op het

terughalen van geld bij een bank in het geval een bankrekening is vervallen Wei acht ik het

mogelijk dat er verschillen zijn tussen landen die vallen binnen het gebied van IBAN SEPA landen

die vallen binnen het gebied van IBAN niet SEPA en landen die vallen in het gebied van niet

IBAN Momenteel ontvangt de Belastingdienst per maand ongeveer 9000 betalingen retour Een

groot deel daarvan heft betrekking op betalingen aan vervallen bankrekeningnummers
Vervallen bankrekeningnummers kunnen na verloop van tijd opnieuw worden uitgegeven Bij een

betaling naar een opnieuw uitgegeven bankrekening lijkt mij de bank niet aansprakelijk en zullen

we het onterecht uitbetaalde bedrag bij de betrokken persoon moeten terugvorderen Dat zal in

het geval van een persoon in het buitenland een hele opgaaf zijn

Zie het bijgevoegde bestand Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Financien 17 OSOpdJ
Zie het bijgevoegde bestand beslisnotitie STAS JBRN docxJ

Met vriendelijke groet

10 2 e

Belastingdienst
m

Belastingdienst Informatiemanagement
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Bezoekadres John F Kennedylaan 8 | 7314 PS | Apeldoorn |
Postadres

10 2 e

Postbus 9050 I 7300 GM | Apeldoorn

M 10 2 e

lSibelastinQdienst nl

http www belastinadienst nl

10 2 e

dubbel

BLKB BenB IBNW l iQ 2 e B minfin nl

l@belastingdienst nr | io 2 e i@belastingdienst nl

^{UITVOERINGSBELEID

Van

Aan H
10 2 e

10 2 e

Cc ~@minfin nl r
@minfin nl | io 2 e |@belastinadienst nl

10 2 e 10 2 e

FISCALITEIT [
1 lo s e @belastingdienst nl

10 2 e10 2 e

Datum 07 02 2017 16 51

Onderwerp Verificatie 1BRN

Beste io 2 e | jij hebt richting B T gesteld dat een bankpasje niet volstaat Een

actueel bankafschhft is vereist Die discussie kwam via een omweg bij mij terecht

Ik ben bij de wetgeving en de implementatie van IBRN betrokken geweest Met

uitsluiten van het bankpasje staat nergens nnet zoveel woorden Ik heb

en de betrokkenen van DGBel ernaar gevraagd en die herinneren zich dat ook niet

Wei kunnen wij ons er natuurlijk lets bij voorstellen

10 2 e

Mijn vraag aan jou is naar welke beslissing jij verwijst in jouw mailwisseling met B T

Mijn tweede vraag is stel we accepteren wel een bankpasje en de rekening bestaat

niet meer Hoe gaat dat dan met het uitbetaalde geld Krijgen we dat dan makkelijk
los bij de bank

Graag jouw reactie

Gr 10 2 e

10 2 e

Juridisch beleidsmedewerker invordering

Belastingdienst
Directie Vaktechniek Belastingen
Team Brieven en beleidsbesluiten

Korte Voorhout 7| Postbus 202011 2500 EE Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T
10 2 e
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www beiastinqdienst nl

www riiksoverheid nl ministeries fin

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

of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden

en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke

aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

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

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

message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in

the electronic transmission of messages

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

ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

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

waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u

verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren

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

default or similar formal notices sent by email

This message is solely intended for the addressee It may contain information that is confidential and legally
privileged If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender [bijlage
Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Financien 17 050 pdf is verwijderd door| lo z e^

^^oeslagen BLD] [bijlage beslisnotitie STAS IBRN docx is verwijderd door I io 2 e

] Toeslagen BLD]

10 2 e

10 2 e
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Betr Fw Betr RE ConvenantZTA

2018 12 52

Van

Aan

]27 0310 2 e 10 2 eaan

[Toeslagen BLD

Toeslagen BLD@Belastingdienst

10 2 e

10 2 e

10 2 e

Wij kunnen de intermediairs hiervoorgeen toestemming geven Erls voor B T aeen arondslaa lals bec|oeld in

artikel 6 AVGl om toeslaaengeaevens aan hen te verstrekken 11 1

11 1

11 1

11 1

10 2 e

Juridisch beleidsmedewerker

Belastingdienst Toeslagen
Beleid en Vaktechniek

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht
Postbus 2092 I 3500 GB | Utrecht

10 2 e lof 06 1 1Q 2 e

io 2e l@belastingdienst nl

Aanwezig op ma di do en vrij

Dubbele e mail

1~oeslagen BLD
Toeslagen BLD@Belastingdienst

Van 10 2 e

10 2 e

□atu

Onderwerp Fw Betr RE Convenant ZTA

10 2 e

LTO heeft enkele opmarkingen aanvullingen op het convenant Bijna alles is wat mij betreft akkoord maar

hun verzoek om inzage in klantgegevens wil ikafwijzen Daarop komtde volgende reactie

Uiteraard stemmen wij dit af met de aanvrager in het geval van LTO AK de

werknemer

11 1

11 1

graag Jouw reactie

grt I0 2 e

— Doorgestuurd door[ ]oeslagen BLD op 26 03 2018 12 1010 2 e

]rroeslagen BLD

B 10 2 e |toarbeidsknacht nl

■|0 2 e n™ineidskracht nl

10 2 eVan

Aan m 0 a

Cc 10 2 6

Datbrnr

Onderwerp Betr RE ConvenantZTA

lO
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Hallo I 10 2 e

ik ben het eens met de opmerkingen in het convenant Daarop zal ik het convenant aanpassen

M b t het afsprakendocument ben ik het ook eens met de opmerkingen met uitzondering van jullie aanvulling
onder 5 Correspondentie betreffende en uitbetaling van de zorgtoeslag

4 LTO Arbeidskracht heeft toestemming tot inzagen in beschikkingen en overige

correspondentie betreffende de zorgtoeslag LTO Arbeidskracht treed veelal op als

woordvoerder van de werknemer

Dit zal LTO met de aanvrager moeten regelen Daarin zijn iwij geen partij

Als jij erakkoord mee gaatdatdie aanvulling wordt doorgehaald dan kan ikde documenten gereed maken

voor ondertekening

grt lO Z e

Dubbele e mail

Van |
Aan 1 10 2 e gbelastingdienst nl 10 2 e gbeiastingdienst ni

^ 10 2 e Bltoarbeidskracht nl

10 2 e Hl0 2 e^ltoarbeidsknacht nl

Cc lU Z e

Datum 22 03 2018 12 02

Onderwerp RE ConvenantZTA

Beste 10 2 e

Ik heb nog een paar kleine aanpassingen aangebracht in zowel het convenant als in het

afsprakendocument
Als de Belastingdienst hiermee akkoord kan gaan dan zijn wat mi] betreft de stukken akkoord ter

ondertekening

In het ook perse nodig om een afspraak in te plannen voor ondertekening
Ik stel het zeer op prijs als we voor 19 aprilBuiten verzoek

over kunnen gaan tot ondertekening
Wat mij betreft wisselen we de document uit per mail post

In afwachting op je reactie verblijf ik

Met vriendelijke groet
10 2 e

Manager

\rbeidskracht

iffirtskeren ■ J\ ij ■ ople den ■ wervrnc eo sel ciie

T
10 2 e

M
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Postbus 100

5201 AC s Hertogenbosch

www ltoarbeidskracht nl

K v K 09173521 BTW 8184 22 257 B 01

E3 VoIq ons op Facebook

Aanwezig maandag dinsdag woensdag donderdag

Wij willen u er op attenderen dat u aan deze informatie geen rechten kunt

ontlenen

Van j io 2 e gbelastingdienst nl [mailtoj iQ 2 e tgbelastingdienst nll

Verzonden woensdag 21 februari 2018 15 23

Aan

Onderwerp Convenant ZTA

Sltoarbeidskracht nl10 2 e

Beste io 2 e

gisteren is de bijgevoegde versie van het convenant geaccordeerd in ons MT

Als vervolg daarop leg ik het convenant en afsprakendocument nogmaals aan jullie voor
Als het convenant wat jullie betreft accoord is kan ik hier de ondertekening in gang zetten

Vervolgens kan het door jullie ondertekend worden en kan ook het traject van plaatsing in

de staatscourant gestart worden

Als je het handig vindt kunnen we een afspraak inplannen

m vr grt
10 2 e

Zie het bijgevoegde bestand afsprakendocument ZTA zorgverzekeraar 20180221 0 9 tbv

Intermediairs doc Zie het bijgevoegde bestand convenant ZTA zorgverzekeraar 20180221 0 9 tbv

Intermediairs doc

10 2 e|

10 2 e I 10 2 e

10 2 e I10 2 e

10 2 6 10 2 6

Buiten verzoek
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Buiten verzoek

102 e 10 2 e

10 2 e

10 2 e I 10 2 e

Buiten verzoek

Dubbele e mail

10 2 e|

10 2 e 10 2 e

Buiten verzoek
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10 2 e

Buiten verzoek

I 10 2 e

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

klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

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

bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicbt geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen
wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren

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

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

legally privileged If you are not the intended recipient please delete this message and notify the

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

klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

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

bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicbt geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen
wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren

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

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

legally privileged If you are not the intended recipient please delete this message and notify the

sender [bijlage Concept convenant ZTA zorgverzekeraar 20180221 0 9 tbv Intermediairs 0pm
10 2 e 22032018 doc is verwijderd door|
afsprakendocument ZTA zorgverzekeraar 20180221 0 9 tbv Intermediairs_Opm
22032018 doc is verwijderd door

Toeslagen BLDI Ibijlage
10 2 e I

10 2 e

Toeslagen BLD]10 2 e
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Fw Betr RE Concept convenantZTA
05 04 2018 10 08

Van

Aan [
Overzicht Dit bericht is beantwoord

10 2 e 10 2 eaan

Toeslagen BLD

fToeslagen BLD@Belastingdienst

10 2 e

10 2 e

3 Attachments

IQ
convenantZTA zorgverzekeraar 20180221 0 9 tbv Intermediairs opio Z e^^^^x HZ vraag en antwoord20180405 docx

I
afsprakendocument ZTA zorgveizekeraar 20180221 0 9 tbv Intermediairs_opni | 0 2 e™

10 2 e

kun jij de reactie van HollandZorg op het ZTA convenant beoordelen

Zij hebben enkele vragen en enkele suggesties tot aanpassing Een deel kan ik beantwoorden maar in een

paargevallen aan jou de vraag om een antwoord te dichten Zie het document HZ vraag en antwoord

20180405 docx

grt | 10 2 e

Zie het hijgevoeyde hestand HZ vraag en antwoord 20180405 docx
— Doorgestuurd door| 10 2 e b~osslagen BLD op 05434 2018 10 03—

r ’10 2 e |eno nl

10 2 6 Sbelastingdienst nl
”

10 2 6 pelastingdienst nl

Van L
Aan P

Datur ir

Onderwerp FW Betr RE Concept convenant ZTA

Hoi 10 2 e

Bij deze de feedback

Met vriendelijke greet
10 2 e I

Businessanalist

eno

M 06 10 2 e10 2 6

Munsterstraat 7 T

7418 EV DeventerF

Postbus 166 B io 2 e ®eno nl

10 2 6

10 2 6
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7400 AD

Deventer
I www eno nl

Salland Zorgverzekeringen ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van Eno

Zorgverzekeraar

De informatie in dit e mailbericht inclusief eventueie meegezonden bestanden is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n A s u dit behcht per ongeluk heeft

ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en ons te informeren Openbaarmaking aan

derden in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na onze toestemming Wij aanvaarden

geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e

mailbericht en de tijdige ontvangst daarvan

Van

Verzonden woensdag 4 april 2018 14 55

Aan [

Onderwerp RE Betr RE Concept convenant ZTA

10 2 e

] 1 I0 2 e g eno nl10 2 e

Hoi 10 2 e

Zie de bijiagen Bijzonder dat jij de cont r acten onderhoudt met de BD T met mijn
opmerkingen vragen

Met vriendelijke groet

I Afdelingsmanager Juridische10 2 e

zaken

fteno

T M0610 2 e 10 2 e

Munsterstraat 7

7418 EV Deventer F

Postbus 166 E

7400 AD Deventer I www eno nl

10 2 e

eno nl10 2 e
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Saliand Zorgverzekeringen ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van Eno

Zorgverzekeraar

De informatie in dit e mailbericht inclusief eventuele meegezonden bestanden is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Als u dit behcht per ongeluk heeft

ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en ons te informeren Openbaarmaking aan

derden in v\ elke vorm dan ook is alleen toegestaan na onze toestemming Wij aanvaarden

geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e

mailbericht en de tijdige ontvangst daarvan

Van io 2 e

Verzonden v^oensdag 4 april 2018 11 14

Aan

Onderwerp RE Betr RE Concept convenant ZTA

10 2 e eno nl10 2 e

Ah ok geen probleem
Weet je ongeveerwanneer je hieraan toe komt

Vanuit de Belastingdienst wordt er naar gevraagd of het akkoord is

Met vriendelijke groet
10 2 e I

Businessanalist

eno

M 0610 2 e 10 2 e

Munsterstraat 7 T

7418 EV DeventerF

Postbus 166 B io 2 e t5 eno nl

7400 AD

Deventer

10 2 6

10 2 e

I www eno nl

Saliand Zorgverzekeringen ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van Eno

Zorgverzekeraar

De informatie in dit e mailbericht inclusief eventuele meegezonden bestanden is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Als u dit bericht per ongeluk heeft

ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en ons te informeren Openbaarmaking aan
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derden in welke vorm dan ook is aileen toegestaan na onze toestemming Wij aanvaarden

geen aansprakelijkheid voor de juiste en voiledige overbrenging van de inhoud van dit e

mailbericht en de tijdige ontvangst daarvan

Van

Verzonden woensdag 4 april 2018 08 31

Aan

Onderwerp RE Betr RE Concept convenant ZTA

10 2 e

]@eno nl10 2 e 10 2 e

Hoi 10 2 e

Staat nog op mijn to do lijst

Met vriendelijke groet

I Afdelingsmanager Juridische10 2 e

zaken

eno

T M0610 2 0 10 2 0

Munsterstraat 7
10 2 0

7418 EV Deventer F

Postbus 166

7400 AD Deventer I www eno nl

10 2 0

E ] eno nl10 2 0

Salland Zorgverzekeringen ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van Eno

Zorgverzekeraar

De informatie in dit e mailbericht inclusief eventuele meegezonden bestanden is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Als u dit bericht per ongeluk heeft

ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en ons te informeren Openbaarmaking aan

derden in welke vorm dan ook is aileen toegestaan na onze toestennming Wij aanvaarden

geen aansprakelijkheid voor de juiste en voiledige overbrenging van de inhoud van dit e

mailbericht en de tijdige ontvangst daarvan

Van I 1020

Verzonden dinsdag 3 april 2018 21 53

Aan eno nl10 2 0 10 2 0
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Onderwerp FW Betr RE Concept convenant ZTA

Hoi 10^

Had jij deze nog kunnen bekijken

Met vriendelijke groet
10 2 e

Businessanalist

eno

M 06 10 2 e10 2 e

Munsterstraat 7
~

|l0 2 e

7418 EV DeventerF

Postbus 166 g io 2 e 1@eno nl

7400 AD

Deventer

10 2 e

I www eno nl

Salland Zorgverzekeringen ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van Eno

Zorgverzekeraar

De informatie in dit e maiibericht inclusief eventuele meegezonden bestanden is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Als u dit behcht per ongeluk heeft

ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en ons te informeren Openbaarmaking aan

derden in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na onze toestemming Wij aanvaarden

geen aansprakelijkheid voor de juiste en voiledige overbrenging van de inhoud van dit e

mailbericht en de tijdige ontvangst daarvan

Van

Verzonden woensdag 21 februari 2018 16 56

Aan

Onderwerp FW Betr RE Concept convenant ZTA

10 2 e

^eno nl10 2 e 10 2 e

HoiL^

Ik heb de convenant afspraken 2018 voor de Zorgtoeslag ontvangen
Zou jij deze kunnen beoordelen
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Met vriendelijke greet
10 2 e

Businessanalist

eno

M 06 I 1010 2 e

Munsterstraat 7

7418 EV DeventerF

Postbus 166 E| io 2 e l@eno nl

7400 AD

Deventer

10 2 e

I www eno nl

Salland Zorgverzekeringen ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van Eno

Zorgverzekeraar

De informatie in dit e mailbericht inclusief eventuele meegezonden bestanden is

uitsluitend bestemd voor de geadresseerde n Als u dit behcht per ongeluk heeft

ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en ons te informeren Openbaarmaking aan

derden in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na onze toestemming Wij aanvaarden

geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e

mailbericht en de tijdige ontvangst daarvan

Van i02 e [gibelastingdienst nl [mailtol i0 2 e [gbelastingdienst nll

Verzonden woensdag 21 februari 2018 15 20

Aan | i0 2 e | | io 2 e peno nl

Onderwerp Betr RE Concept convenant ZTA

10 2 e

gisteren is de bijgevoegde versie van het convenant geaccordeerd in ons MT

Als vervolg daarop leg ik het convenant en afsprakendocument nogmaals aan jullie voor

Als het convenant wat jullie betreft accoord is kan ik hier de ondertekening in gang zetten

Vervolgens kan het door jullie ondertekend worden en kan ook het traject van plaatsing in

de staatscourant gestart worden

Handig om even een afspraak te plannen

m vr grt
10 2 e

Zie het bijgevoegde bestemd afsprakendocument ZTA zorgverzekeraar 20180221 0 9 tbv

file C Users^ io^^AppData Local Temp notesFQ52F8 ~web6782 htin 16 10 2020

834090 00052



pagina 7 van 9

Intermediairs doc Zie het bijgevoegde bestand convenant ZTA zorgverzekeraar 20180221 0 9 tbv

Intermediairs doc

Dubbele e mail

10 2 e

10 2 e I 10 2 e

I 1Q 2 e ]10 2 6

Buiten verzoek

[ 10 2 6
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Buiten verzoek

io 2 e lgibelastingdienst nl [mailtoj io 2 e |g belastingdienst nl1Van

Verzonden woensdag 2 augustus 2017 12 22

Aan j iQ 2 e l@vandervoortgroep nl | iQ 2 e 5 seizoenarbeid nl10 2 e 10 2 e

] ENO NL10 2 e 10 2 e

Onderwerp Concept convenant ZTA

Beste

Hierbij tref je een aangepast concept convenant aan dat betrekking heeft op het huidige
ZTA proces
Kun je het convenant bestuderen en eventuele op en aanmerkingen naar mi] sturen

In September oktober kunnen we de eventuele op en aanmerkingen onderling afstemmen

waarna het convenant vervolgens definitief kan worden vastgesteld

m vr gr 10 2 e

10 2 e

Ketenregisseur Productieregie
Belastingdienst Toeslagen

fifiaadt van Roggenweg 500 [ 3531AH I l TRECHT |

^ 31 0 61
\Q 2 e ^beiastinadienst nl

Zie het bijgevoegde bestand concept convenant ZTA zorgverzekeraar 20170731 doc Zie het

bijgevoegde bestand concept afsprakendocument ZTA zorgverzekeraar 20170731 doc

file C Users | AppData Local Temp notesFQ52F8 ~web6782 htm 16 10 2020
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De Belastingdienst stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarschriften verzoeken

klachten ingebrekestellingen en soortgelijke fonnele berichten

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

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

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept fdings requests appeals complaints
notices of default or similar formal notices sent by email

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

legally privileged If you are not the intended recipient please delete this message and notify the

sender

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

klachten ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten

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

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

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

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

legally privileged If you are not the intended recipient please delete this message and notify the

sender Zie het bijgemegde bestand afsprakendocument ZTA zorgverzekeraar 20180221 0 9 tbv

Intermediairs opm^^^ocx Zie het bijgevoegde bestand convenantZTA zorgverzekeraar
20180221 0 9 tbvIntermediairs opnmz^ocx
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Afsprakendocutnent

Werknemer2

Verdwenen zijn

c geen toeslagpartner heeft

g zelf nog geen zorgtoeslag heeft aangevraagd

Waarom

Antwoord B T Voorheen werd gebruik gemaakt van een afzonderlijke applicatie waar dergelijke
zaken niet onderkend konden worden Vanaf 2016 verlopen de aanvragen via het reguliere
toeslagen systeem waar partnerschappen en eventuele dubbele aanvragen wel onderkend worden

3 Machtiging
Verdwenen is

De werknemer gebroikt het machtigingsformulier dat daartoe door de Belastingdienst Toeslagen aan

|] ter beschikking is gesteld Dit formulier isals bijiage bij dit afsprakendocument gevoegd

Waarom

Antwoord B T Dit werd voorheen als service verstrekt Daarmee is Belastingdienst Toeslagen
gestopt Het is nu aan de intermediair om de machtiging te regelen Uiteindelijk is dat ook een

zaaktussen intermediair en aanvragen

Aanvraag zorgtoeslag4

Verdwenen is

Als de Belastingdienst Toeslagen al eerder een aanvraag zorgtoeslag voor het betreffende jaar heeft

ontvangen en op basis van die aanvraag voorschotten aan de werknemer worden uitbetaald dan wordt de

nieuwe aanvraag afgewezen

Waarom

Antwoord B T Dit is een overbodige tekst maar leldtooktotonduldelijkheid Het spreekt voor zlch dat een

nieuwe aanvraag over dezelfde periode wordt afgewezen Daarnaast wordt een nieuwe aanvraag over een

afwijkende periode uiteraard wel geaccepteerd

Verplichtingen van6

Verdwenen is

b de begunstigingsovereenkomst tussen en de werkgever is geeindigd

e een schriftelijke mededeling van de werknemer heeft ontvangen waarin

deze aangeeft geen prijs meerte stellen op een aanvraag van de zorgtoeslag via

Waarom

Antwoord B T Deze delen voegen niets toe aan het afsprakendocument Tot op heden was er echter ook geen

reden om ze te verwijderen Nu het convenant en afqsrakendocument sowieso toe waren aan een revisie b de

mogelijkheid gepakt om dergelijke overbodige zakente verwijderen

834091 00053



Convenant

Artikel 1 Definities

In dit convenant en de daarbij behorende bijiage wordt verstaan onder

Suggestie m b t aanvulling Kalenderjaar januari tot en met decern be r

Antwoord B T Deze aanvulling wordt niet overgenonnen Kalenderjaar spreekt voor zlch

Artikel 8 Gewijzigde of onvoorziene omstandigheden

1 Wanneer vangt deze termijn aan Per de datum dat het overleg plaatsvindt
2 Een termijn van twee weken voor overeenstemming isa erg kortj en b wellicht ook helemaal niet

nodig Het kan goed zijn dat de relevante wetgevingpas na verloop van tijd zal wijzigen In dat geval
zou een opzegmogelijkheid tot onrust kunnen leiden immers HollandZorg biedt deze service aan

verzekeringnemers aan en wil liever niet halverwege het jaar moeten melden dat de service gaat

stop pen

Antwoord

Artikel 10 Opzegging

1 Elke parti] kan het convenant schriftelijk opzeggen tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming

van een opzegtermijn van drie maanden Bij de opzegging moet zo mogelijk de reden worden vermeld

10 2 g

Antwoord

Artikel 12 Afdwingbaarheid

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar

10 2 g

Antwoord Het is de keuze van de Belastingdienst Toeslagen om de rechten en

verplichtingen op grond van dit convenant niet in rechte afdwingbaar te maken Niet

alleen uit oogpunt van dejuridisering maar ook vanuit het vertrouwen dat eventuele

geschillen in onderling overleg kunnen worden opgelost Vandaar in artikel 13 de

escalatleregeling

Artikel 13 Escalatieregeling

2 Geschilbeslechting geschiedt uitsiuitend in onderiing overleg

10 2 g

Antwoord zie het antwoord bij artikel 13
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Betr Fw Betr RE Concept convenant ZTA lli
10 2 e 13 04 2018 11 3410 2 e aan

10 2 e

Zie bijgaand met reactie op vragen bij artikel 12 en 13 Jij neemt alsnog vraag bij artikel 10 voor je

rekening toch zoals zojuist besproken

HZ vraag en antwoord 20180413 0 2 docx

10 2 e

Juridisch beleidsmedewerker

BelastingdienstTToeslagen
Beleid en Vaktechniek

Graadt van Roggenweg 500 | 3531 AH | Utrecht
Postbus 2092 I 3500 GB | Utrecht

Jof06 ^iQX^

I io 2 e ^@belastingdienst nl

10 2 e

Aanwezig op ma di do en vrij

Dubbele e mail
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r tT^i^rbeidskracht

Datum

4 april 201

Onderwerp

Convenant
Retour Agro Business Park 1 6700 CA Wageningen

Belastingdienst Toeslagen

T a v de heer io 2 e kamer 3 42

Graadt van Roggenweg 500

3531 AH UTRECHT

Contact

08S 88S 67 00

Kenmerk

JJ 138 Jj

Betreft Convenant aanvraag en stopzetting zorgtoeslag arbeidsmigranten

Geachte heer io 2 e

het door ons getekendeBijgaand stuur ik u op verzoek van mevrouw

exemplaar van bovengenoemd convenant retour

10 2 6

Graag zien wij het tegengetekende document op haar beurt weer bij ons retour

t

10 2 6

Bijiage 2

Agro Business Park 1 • Postbus 7003 • 6700 CA Wageningen

Tdefoon 088 888 67 00 KvK 09128139 • IBAN NL 97 RABO 0174 1896 48

BTW810S 68 453 B 01
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CONVENANT BETREFFENDE DE AANVRAAG EN STQPZETTING VAN

ZORGTOESLAG VOOR ARBEIDSMIGRANTEN

Partijen

De Belastingdienst Toeslagen te dezen vertegenwoordigd door G H Blankestijn
Directeur Belastingdienst Toeslagen hierna te noemen

Belastingdienst Toeslagen

en

LTO Arbeidskracht B V statutair gevestigd in Wageningen en kantoorhoudende

te Onderwijsboulevard 225 te 5223 DE s Hertooenbosch in deze rechtsgeldig

vertegenwoordigd door tiaar directeur Q
hierna te noemen LTO Arbeidskracht

10 2 e

Overwegen het volgende

De Belastingdienst Toeslagen is belast rhet de uitvoering van de Wet op de

zorgtoeslag LTO Arbeidskracht is aanbieder of intermediair van

zorgverzekeringen als bedoeld in de Zorgverzekeringswet onder meer aan

personen die zorgverzekeringsplichtig zijn omdat zij een dienstbetrekking in

Nederland vervullen hierna te noemen

arbeidsmigranten kunnen onder voorwaarden weliswaar recht hebben op

zorgtoeslag maar mede vanwege hun onbekendheid met de Nederlandse taal en

de relevante wet en regelgeving blijken zij niet altijd in staat te zijn om

zorgtoeslag aan te vragen

Partijen willen daarom ondersteuning bieden aan arbeidsmigranten bij het te

gelde maken van het recht op zorgtoeslag en willen daarbij samenwerken

Partijen willen hun relatie vormgeven op basis van wederzijds vertrouwen begrip
en transparantie In dit convenant en de daarbij behorende bijiage worden de

uitgangspunten en de wijze waarop partijen met elkaar wensen om te gaan

vastgelegd

Dit convenant vervangt het huidige convenant Naast aanpassingen in de inhoud

wordt het convenant zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met het

modelconvenant dat momenteel door de rijksoverheid wordt gehanteerd

arbeidsmigranten Deze

Spreken het volgende af

Artikel 1 Definities

In dit convenant en de daarbij behorende bijiage wordt verstaan onder

a Werkgever een werkgever die zijn werknemer via LTO Arbeidskracht heeft

verzekerd bij een van de cotlectiviteiten die LTO Arbeidskracht met

zorgverzekeraars heeft

b Werknemer de persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst bij de

werkgever in dienst is Onder werknemer wordt ook verstaan een ex

werknemer voor zover de activiteiten in het kader van de zorgtoeslag
verband houden met de perlode waarin de betreffende persoon in dienst

was van de werkgever
c Zorgtoeslag zorgtoeslag als bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag

10 2 e

1
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d Zorgverzekering de tussen LTO Arbeidskracht en een verzekeringnemer
ten behoeve van een verzekeringsptichtige gesloten overeenkomst van

schadeverzekering die voldoet aan hetgeen daarover bij of krachtens de

Zorgverzekeringswet is geregeld en waarvan de verzekerde prestaties het

bij of krachtens deze wet geregelde niet te boven gaan

e Verzekeringnemer de persoon die een zorgverzekering heeft gesloten

Artikel 2 Doel

Door het sluiten van dit convenant wordt het voor LTO Arbeidskracht mogelijk om
onder de daartoe overeengekomen voorwaarden namens de arbeidsmigranten die

middels of bij hem een zorgverzekering hebben afgesloten bij de

Belastingdienst Toeslagen een aanvraag in te dienen voor een zorgtoeslag

Artikel 3 Afspraken

1 LTO Arbeidskracht mag de aanvraag en de beeindiging verzorgen van de

zorgtoeslag voor haar verzekeringnemers mits is voldaan aan de nadere

voorwaarden die zijn opgenomen in het afsprakendocument dat integraal
onderdeel uitmaakt van dit convenant

2 Van het afsprakendocument kan in overleg tussen partijen een nieuwe versle

worden opgesteld Een geactualiseerd afsprakendocument vervangt het daaraan

voorafgaande afsprakendocument
3 LTO Arbeidskracht verzorgt louter de aanvraag van de zorgtoeslag op de

wijze en onder de voorwaarden zoals in dit convenant en het afsprakendocument
is beschreven

Artikel 4 Persoonsgegevens

1 Partijen verklaren zlch er van bewust te zijn dat het verwerken van

persoonsgegevens van de verzekeringnemers in het kader van de aanvraag en

stopzetting zorgtoeslag onderworpen is aan de bepalingen van de Wet

bescherming persoonsgegevens en met het van kracht worden van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming Verordening EU 2016 79 PbEU L 119 per

25 mei 2018 onderworpen is aan de bepalingen van die Verordening
2 Partijen zullen de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in

overeenstemming met de toepasselijke wet en regeigeving inzake de

bescherming van persoonsgegevens verwerken en derhalve ook niet verder

verwerken dan noodzakelijk in het kader van het convenant

Artikel 5 Beveiliging

1 Partijen zorgen ervoor dat hun systemen voor de opslag en de verwerking van

de persoonsgegevens zijn voorzien van een vorm van beveiliging die zowel

technisch als organisatorisch redelijk is gelet op de stand van de techniek de

aard van de persoonsgegevens en de aan de beveiliging verbonden kosten

2 Elke partij zorgt ervoor dat zij de in redelijkheid te verwachten

beschermingsmaatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de onderlinge
communicatie via de elektronische weg niet leidt tot virusbesmetting of een

andere vorm van ongewenste aantasting van de systemen voor de opslag en de

verwerking van de andere partij

Artikel 6 Toezicht

Partijen verlenen elkaar de in redelijkheid te verwachten medewerking bij de

controle van de nakoming van de verplichtingen van de andere partij op grond
van het convenant

10 2 e
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Artikel 7 Aansprakelijkheid

1 LTO Arbeidskracht is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid
van de persoonsgegevens die door of namens de betreffende verzekeringnemer
aan LTO Arbeidskracht zijn opgegeven in het kader van de aanvraag en

stopzetting van de zorgtoeslag als bedoeld in dit convenant en niet aansprakelijk
voor schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van deze

persoonsgegevens

2 De Belastingdienst Toeslagen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan

louter als gevotg van uitbetaling van de zorgtoeslag op een onjuist

rekeningnummer zolang de uitbetaling door de Belastingdienst Toeslagen heeft

plaatsgevonden op het door LTO Arbeidskracht namens de werknemer

opgegeven rekeningnummer

Artikel 8 Gewijzigde of onvoorziene omstandigheden

1 Indien de voor dit convenant relevante wet en of regelgeving wijzigt dan we

sprake is van zodanig gewijzigde of onvoorziene omstandigheden dat dit

convenant redelijkerwijs niet ongewijzigd in stand kan blijven kunnen partijen

over de noodzaak van een wijziging van dit convenant in overleg treden

2 Partijen treden in overleg binnen twee weken nadat een partij de wens daartoe

aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeid
3 Indien het overleg niet binnen twee weken tot overeenstemming heeft geleid

mag elke partij dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van drie

maanden schriftelijk opzeggen

Artikel 9 Wijziging

1 Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken het convenant te

wijzigen De wijziging behoeft de schriftelijke nstemming van beide partijen

2 Partijen treden in overleg binnen twee weken nadat een partij de wens daartoe

aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeid
3 De wijziging en de verklaring en tot instemming worden als bijiage aan het

convenant gehecht

Artikel 10 Opzegging

1 Elke partij kan het convenant schriftelijk opzeggen met inachtneming van een

opzegtermijn van drie maanden Bij de opzegging moet zo mogeiijk de reden

worden vermeld

2 Ingeval van beeindiging van het convenant krachtens opzegging is geen van de

partijen jegens de andere partij schadeplichtig

Artikel 11 Beeindiging convenant

Dit convenant eindigt met ingang van de dag waarop

a De Wet op de zorgtoeslag wordt ingetrokken
b De Wet op de zorgtoeslag zodanig is gewijzigd dat daardoor de activiteiten

van LTO Arbeidskracht redelijkerwijs niet meer geacht kunnen worden te

zullen piaatsvinden
c LTO Arbeidskracht niet ianger beschikt over een vergunning tot het aanbieden

van of bemiddelen bij zorgverzekeringen

Artikel 12 Afdwingbaarheid

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar

10 2 e

3

834206 00055



Artikei 13 Escalatieregeling

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

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

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

schriftelijk heeft bericht

Arttkel 14 Inwerkingtreding en looptijd

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

beide partijen en wordt onverminderd artikei 11 voor onbepaalde tijd

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

met ingang van de datum volgens het eerste lid

Artikei 15 Bijiagen

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

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

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

convenant opgenomen

Artikei 16 Geheimhouding

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

deze overeenkomst uitgewisselde dan wel uit te wisselen informatie geheim te

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

behoudens voor zover een verplichting tot openbaarmaking voortvioeit uit de wet

een rechterlijke uitspraak of dit convenant

Artikei 17 Toepasselijk recht

Op dit convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Artikei 18 Publicatie

1 Na ondertekening inwerkingtreding van dit convenant wordt de tekst daarvan

gepubliceerd in de Staatscourant en op www toeslaaen nl

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

convenant vindt het eerste lid overeenkomstige toepassing

Aldus overeengekomen en in tweevoud onderteken

vKVnc yAfik
nd 1

II M if

lingen

10 2 e

10 2 e
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Afsprakendocunnent

Dit afsprakendocument maakt integraal onderdeel uit van het convenant tussen LTO

Arbeidskracht en de Belastingdienst Toesiagen betreffende de aanvraag en stopzetting
van zorgtoeslag voor arbeidsmigranten In dit document zijn de nadere voorwaarden

opgenomen waaronder LTO Arbeidskracht de aanvraag en de beeindiging van de

zorgtoeslag voor verzekerde werknemers verzorgt

Algemeen1

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

gesproken via LTO Arbeidskracht De werknemer heeft ook de mogelijkheid rechtstreeks

contact op te nemen met de Belastingdienst Toesiagen
2 Voor algemene vragen over de wijze van uitvoering van dit afsprakendocument en

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

van een zorgtoeslag of be^indigen van een zorgtoeslagaanvraag kan LTO Arbeidskracht

contact opnemen met de Belastingdienst Toesiagen via

Zorgtoeslag_Seizoensarbeiders@belastingdienst nl

2 Werknemer

LTO Arbeidskracht mag de aanvraag voor zorgtoeslag alieen verzorgen van een

werknemer die

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

ouder is

b verzekerd is middels LTO Arbeidskracht op de eerste dag van de maand waarvoor

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

Basisregistratie Personen

d een Nederlandse of buitenlandse bankrekentng op zijn naam zijn heeft

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

middel van een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier

3 Machtiging

1 LTO Arbeidskracht geeft een wijziging in de machtiging die van belang is voor de

aanvraag en verstrekking van de zorgtoeslag dooraan de Belastingdienst Toesiagen
2 LTO Arbeidskracht bewaart de machtiging in haar administratie gedurende de termijn

die zij gehouden is het verzekeringsdossier van de werknemer te bewaren maar

tenminste gedurende vijf jaren na het kalenderjaar waarvoor zorgtoeslag wordt

aangevraagd LTO Arbeidskracht mag er voor kiezen om de machtiging door de

werkgever te laten bewaren mits de werkgever de machtiging op eerste verzoek van

LTO Arbeidskracht aan haar ter beschikktng stelt

3 Op verzoek van de Belastingdienst Toesiagen zal LTO Arbeidskracht de

Belastingdienst Toesiagen inzage verlenen in of een kopie verstrekken van de

machtiging

10 2 e
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Aanvraag zorgtoeslag4

1 Voor een correcte verwerking van de aanvraag levert LTO Arbeidskracht de benodigde

gegevens middels XBRL Digipoort aan De IBAN nummers van de arbeidsmigranten
worden middels een daarvoor afgesproken proces aangeleverd Vooralsnog gaat dit via

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

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

Belastingdienst Toeslagen gehanteerde systeem dan zal LTO Arbeidskracht aan de hand

van de daarbij doorgekregen foutmelding een aangepaste aanvraag indienen die wel aan

de specificaties voldoet Voor eventuele vragen hierover wordt verwezen naar de in

artikel 1 tweede lid van dit afsprakendocument

Correspondentie betreffende en uitbetaling van de zorgtoeslag5

1 De Belastingdienst Toeslagen stuurt beschikkingen en overige correspondentie

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

bij de Belastingdienst Toeslagen bekend is

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

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

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

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

werknemer bestemde bankrekening die op zijn naam staat

Verptichtingen van LTO Arbeidskracht6

1 LTO Arbeidskracht beeindigt de zorgtoeslag van een werknemer met ingang van de

dag dat

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

afsprakendocument
b het convenant is geeindigd of

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

werknemers aan te vragen

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

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

b een bankafschrift of screenshot van de internetbankieromgevlng of de bevestiging
van de bank van de aanvraag voor het betreffende rekeningnummer dat niet ouder mag

zijn dan 2 maanden na de datum waarop LTO Arbeidskracht de aanvraag heeft

ingediend of 2 maanden na de startdatum van de zorgverzekering
c de machtiging en

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

bewaren mits de werkgever deze op eerste verzoek van LTO Arbeidskracht binnen een

redelijke termijn aan haar ter beschikking stelt

7 Toezicht

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

werknemer op juistheid en volledigheid te controleren

10 2 e
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CONVENANT BETREFFENDE DE AANVRAAG EN STOPZETTING VAN

ZORGTOESLAG VOOR ARBEIDSMIGRANTEN

Partijeri ^

De Belastingdienst Toeslagen te dezen vertegenwoordigd door G H Blankestijn
Directeur Belastingdienst Toeslagen hierna te noemen

Belastingdienst Toeslagen

en

De Van der Voort Groep te dezen vertegenwoordigd door

hierna te noemen Van der Voort Groep

Overwegen het volgende

De Belastingdienst Toeslagen is belast met de uitvoering van de Wet op de

zorgtoeslag De Van der Voort Groep is aanbieder of intermediair van

zorgverzekeringen als bedoeld in de Zorgverzekeringswet onder meer aan

personen die zorgverzekeringsplichtig zijn omdat zi] een dienstbetrekking in

Nederland vervullen hierna te noemen

arbeidsmlgranten kunnen onder voorwaarden weliswaar recht hebben op

zorgtoeslag maar mede vanwege hun onbekendheid met de Nederlandse taal en

de relevante wet en regelgeving blijken zij niet altijd in staat te zijn om

zorgtoeslag aan te vragen

Partijen willen daarom ondersteuning bieden aan arbeidsmlgranten bij het te gelde

maken van het recht op zorgtoeslag en willen daarbij samenwerken

Partijen willen hun relatie vormgeven op basis van wederzijds vertrouwen begrip
en transparantie In dit convenant en de daarbij behorende bijiage worden de

uitgangspunten en de wijze waarop partijen met eikaar wensen om te gaan

vastgelegd

Dit convenant vervangt het huidige convenant Naast aanpassingen in de inhoud

wordt het convenant zoveei mogelijk in overeenstemming gebracht met het

modelconvenant dat momenteel door de rijksoverheid wordt gehanteerd

10 2 e

arbeidsmlgranten Deze

Spreken het volgende af

Artikel 1 Definities

In dit convenant en de daarbij behorende bijiage wordt verstaan onder

a Werkgever een werkgever die zijn werknemer via de Van der Voort Groep

heeft verzekerd bij een van de collectiviteiten die de Van der Voort Groep met

zorgverzekeraars heeft danwel een werkgever die met een zorgverzekeraar
een begunstigingsovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 18 van de

Zorgverzekeringswet collectiviteit

b Werknemer de persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst bij de

werkgever in dienst is Onder werknemer wordt ook verstaan een ex

werknemer voor zover de activiteiten in het kader van de zorgtoeslag verband

houden met de periode waarin de betreffende persoon in dienst was van de

werkgever
c Zorgtoeslag zorgtoeslag als bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag
d Zorgverzekering de tussen de Van der Voort Groep en een verzekeringnemer

ten behoeve van een verzekeringsplichtige gesloten overeenkomst van

1
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schadeverzekering die voldoet aan hetgeen daarover bij of krachtens de

Zorgverzekehngswet is geregeid en waarvan de verzekerde prestaties het bij
of krachtens deze wet geregelde niet te boven gaan

e Verzekeringnemer de persoon die een zorgverzekering heeft gesloten

Artikel 2 Doel

Door het sluiten van dit convenant wordt het voor de Van der Voort Groep

mogelijk om onder de daartoe overeengekomen voorwaarden namens de

arbeidsmigranten die middels of bij hem een zorgverzekering hebben afgesioten

bij de Belastingdienst Toeslagen een aanvraag in te dienen voor een zorgtoeslag

Artikel 3 Afspraken

1 De Van der Voort Groep mag de aanvraag en de beeindiging verzorgen van de

zorgtoeslag voor haar verzekeringnemers mits is voldaan aan de nadere

voorwaarden die zijn opgenomen in het afsprakendocument dat integraal
onderdeel uitmaakt van dit convenant

2 Van het afsprakendocument kan in overieg tussen partijen een nieuwe versie

worden opgesteld Een geactualiseerd afsprakendocument vervangt het daaraan

voorafgaande afsprakendocument
3 De Van der Voort Groep verzorgt [outer de aanvraag van de zorgtoeslag op de

wijze en onder de voorwaarden zoals in dit convenant en het afsprakendocument
is beschreven

Artikel 4 Persoonsgegevens

1 Partijen verklaren zich er van bewust te zijn dat het verwerken van

persoonsgegevens van de verzekeringnemers in het kader van de aanvraag en

stopzetting zorgtoeslag onderworpen is aan de bepaiingen van de Wet

bescherming persoonsgegevens en met het van kracht worden van de Algemene

Verordening Gegevensbescherming Verordening EU 2016 79 PbEU L 119 per 25

mei 2018 onderworpen is aan de bepaiingen van die Verordening
2 Partijen zullen de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in

overeenstemming met de toepasselijke wet en regeigeving inzake de

bescherming van persoonsgegevens verwerken en derhalve ook niet vender

verwerken dan noodzakelijk in het kader van het convenant

Artikel 5 Beveiliging

1 Partijen zorgen ervoor dat hun systemen voor de opslag en de verwerking van

de persoonsgegevens zijn voorzien van een vorm van beveiliging die zowei

technisch als organisatorisch redelijk is gelet op de stand van de techniek de

aard van de persoonsgegevens en de aan de beveiliging verbonden kosten

2 Elke partij zorgt ervoor dat zij de in redeiijkheid te verwachten

beschermingsmaatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de onderiinge
communicatie via de elektronische weg niet leidt tot virusbesmetting of een andere

vorm van ongewenste aantasting van de systemen voor de opslag en de

verwerking van de andere partij

Artikel 6 Toezicht

Partijen verlenen elkaar de in redeiijkheid te verwachten medewerking bij de

controie van de nakoming van de verplichtingen van de andere partij op grond van

het convenant

2
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Artikel 7 Aanspraketijkheid

1 De Van der Voort Groep is niet verantwoordelijk voor de juistheid en

volledigheid van de persoonsgegevens die door of namens de betreffende

verzekeringnemer aan de Van der Voort Groep zijn opgegeven in het kader van de

aanvraag en stopzetting van de zorgtoeslag als bedoeld in dit convenant en niet

aansprakeiijk voor schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van deze

persoonsgegevens
2 De Belastingdienst Toeslagen is niet aansprakeiijk voor schade die is ontstaan

louter als gevolg van uitbetaling van de zorgtoeslag op een onjuist

rekeningnummer zolang de uitbetaling door de Belastingdienst Toeslagen heeft

plaatsgevonden op het door de Van der Voort Groep namens de werknemer

opgegeven rekeningnummer

Artikel 8 Gewijzigde of onvoorziene omstandigheden

1 Indien de voor dit convenant relevante wet en of regelgeving wijzigt dan wel

sprake is van zodanig gewijzigde of onvoorziene omstandigheden dat dit

convenant redelijkerwijs niet ongewijzigd in stand kan blijven kunnen partijen
over de noodzaak van een wijziging van dit convenant in overleg treden

2 Partijen treden in overleg binnen twee weken nadat een partij de wens daartoe

aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld
3 Indien het overleg niet binnen twee weken tot overeenstemming heeft geieid

mag elke partij dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van drie

maanden schriftelijk opzeggen

Artikel 9 Wijziging

1 Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen
De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide partijen
2 Partijen treden in overleg binnen twee weken nadat een partij de wens daartoe

aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld
3 De wijziging en de verklaring en tot instemming worden als bijiage aan het

convenant gehecht

Artikel 10 Opzegging

1 Elke partij kan het convenant schriftelijk opzeggen met inachtneming van een

opzegtermijn van drie maanden Bij de opzegging moet zo mogelljk de reden

worden vermeld

2 Ingeval van beeindiging van het convenant krachtens opzegging is geen van de

partijen jegens de andere partij schadeplichtig

Artikel 11 Beeindiging convenant

Dit convenant eindigt met ingang van de dag waarop

a De Wet op de zorgtoeslag wordt ingetrokken
b De Wet op de zorgtoeslag zodanig is gewijzigd dat daardoor de activiteiten van

de Van der Voort Groep redelijkerwijs niet meer geacht kunnen worden te

zullen ptaatsvinden
c De Van der Voort Groep niet langer beschikt over een vergunning tot het

aanbieden van of bemiddelen bij zorgverzekeringen

Artikel 12 Afdwingbaarheid

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar

3
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Artikel 13 Escalatieregeling

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

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

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

schriftelijk heeft bericht

Artikel 14 inwerkingtreding en looptijd

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

beide partijen en wordt onverminderd artikel 11 voor onbepaaide tijd

aangegaan

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

met ingang van de datum volgens het eerste lid

Artikel 15 Bijiagen

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

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

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

convenant opgenomen

Artikel 16 Geheimhouding

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

overeenkomst uitgewisseide dan wei uit te wisselen informatie geheim te houden

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

voor zover een verplichting tot openbaarmaking voortvioeit uit de wet een

rechterlijke uitspraak of dit convenant

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op dit convenant is uitsluitend IMederlands recht van toepassing

Artikel 18 Publlcatie

1 ISIa ondertekening inwerkingtreding van dit convenant wordt de tekst daarvan

gepubliceerd in de Staatscourant en op www toeslaoen ni

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

convenant vindt het eerste lid overeenkomstige toepassing

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend

Op [datum] te [piaats]Op [datum] te [piaats]

o | r^ L io eJ WWKi
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Afsprakendocument

Dit afsprakendocument maakt integraal onderdeel uit van het convenant tussen de Van

der Voort Groep en de Belastingdienst Toesiagen betreffende de aanvraag en stopzetting

van zorgtoeslag voor arbeidsmigranten In dit document zijn de nadere voorwaarden

opgenomen waaronder de Van der Voort Groep de aanvraag en de beeindiging van de

zorgtoeslag voor verzekerde werknemers verzorgt

Algemeen1

1 Het contact van de werknemer met de Belastingdienst Toesiagen verloopt normaat

gesproken via de Van der Voort Groep

2 Voor aigemene vragen over de wijze van uitvoering van dit afsprakendocument en

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

van een zorgtoeslag of beeindigen van een zorgtoeslagaanvraag kan de Van der Voort

Groep contact opnemen met de Belastingdienst Toesiagen via

Zorgtoesiag_Seizoensarbeiders@belastingdienst nl

Werknemer2

De Van der Voort Groep mag de aanvraag voor zorgtoeslag alleen verzorgen van een

werknemer die

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

ouder is

b verzekerd is middels de Van der Voort Groep op de eerste dag van de maand

waarvoor zorgtoeslag wordt aangevraagd

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

Basisregistratie Personen

d een Nederlandse of buitenlandse bankrekening op zijn naam zijn heeft

e beschikt over een burgerservicenummer
f die de Van der Voort Groep heeft gemachtigd voor het aanvragen van de zorgtoeslag

door middel van een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier

3 Machtiging

1 De Van der Voort Groep geeft een wijziging in de machtiging die van belang is voor de

aanvraag en verstrekking van de zorgtoeslag door aan de Belastingdienst Toesiagen

2 De Van der Voort Groep bewaart de machtiging in haar administratie gedurende de

termijn die zij gehouden is het verzekeringsdossier van de werknemer te bewaren maar

tenminste gedurende vijf jaren na het kalenderjaar waarvoor zorgtoeslag wordt

aangevraagd De Van der Voort Groep mag er voor kiezen om de machtiging door de

werkgever te laten bewaren mits de werkgever de machtiging op eerste verzoek van de

Van der Voort Groep aan haar ter beschikking stelt

3 Op verzoek van de Belastingdienst Toesiagen zal de Van der Voort Groep de

Belastingdienst Toesiagen inzage verlenen in of een kopie verstrekken van de

machtiging
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Aanvraag zorgtoeslag4

1 Voor een correcte verwerking van de aanvraag levert de Van der Voort Groep de

benodigde gegevens middels XBRL Digipoort aan De IBAN nummers van de

arbeidsmigranten worden middels een daarvoor afgesproken proces aangeleverd

Vooralsnog gaat dit via een Excel formulier maar op termijn zal dat via een alternatief

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

Belastingdienst Toeslagen gehanteerde systeem dan zai de Van der Voort Groep aan de

hand van de daarbij doorgekregen foutrneiding een aangepaste aanvraag indienen die

wel aan de specificaties voldoet Voor eventuele vragen hierover wordt verwezen naar de

in artiket 1 tweede lid van dit afsprakendocument

Correspondentie betreffende en uitbetaling van de zorgtoeslag5

1 De Belastingdienst Toeslagen stuurt beschikkingen en overige correspondentie

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

bi] de Belastingdienst Toeslagen bekend is

2 Als de werknemer met een ad res staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen

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

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

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

werknemer bestemde bankrekening die op zijn naam staat

Verplichtingen van de Van der Voort Groep6

1 De Van der Voort Groep beeindigt de zorgtoeslag van een werknemer met ingang van

de dag dat

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

afsprakendocument

b het convenant is geeindigd of

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

werknemers aan te vragen

2 De Van der Voort Groep dient in het kader van toezicht de volgende stukken

beschikbaar te houden voor de Belastingdienst Toeslagen

a een kopie van een geldig identiteitsbewijs {paspoort of identiteitskaart

b een bankafschrift of screenshot van de internetbankieromgeving of de bevestiging

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

zijn dan 2 maanden na de datum waarop de Van der Voort Groep de aanvraag heeft

ingediend of 2 maanden na de startdatum van de zorgverzekering

c de machtiging en

d De Van der Voort Groep mag er voor kiezen om deze stukken door de werkgever te

laten bewaren mits de werkgever deze op eerste verzoek van de Van der Voort Groep

binnen een redelijke termijn aan haar ter beschikking steit

7 Toezicht

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

werknemer op juistheid en volledigheid te controleren
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CONVENANT BETREFFENDE DE AANVRAAG EN STOPZETTING VAN

ZORGTOESLAG VOOR ARBEIDSMIGRANTEN

Partijen

De Belastingdienst Toeslagen te dezen vertegenwoordigd door G H Blankestijn
Directeur Belastingdienst Toeslagen hierna te noemen

Belastingdienst Toeslagen

en

Eno Zorgverzekeraar N V te dezen vertegenwoordigd door

hierna te noemen HollandZorg

10 2 e

Overwegen het volgende

De Belastingdienst Toeslagen is belast met de uitvoering van de Wet op de

zorgtoeslag HollandZorg is aanbieder of intermediair van zorgverzekeringen als

bedoeld in de Zorgverzekeringswet onder meet aan personen die

zorgverzekeringsplichtig zijn omdat zij een dienstbetrekking in Nederland

vervullen hierna te noemen arbeidsmigranten Deze arbeidsmigranten kunnen

onder voorwaarden weliswaar recht hebben op zorgtoeslag maar mede vanwege

hun onbekendheid met de Nederlandse taal en de relevante wet en regelgeving
biijken zij niet altijd in staat te zijn om zorgtoeslag aan te vragen

Partijen wilien daarom ondersteuning bleden aan arbeidsmigranten bij het te gelde
maken van het recht op zorgtoeslag en wilien daarbij samenwerken

Partijen wilien hun relatie vormgeven op basis van wederzijds vertrouwen begrip
en transparantie In dit convenant en de daarbij behorende bijiage worden de

uitgangspunten en de wijze waarop partijen met elkaar wensen om te gaan

vastgelegd

Dit convenant vervangt het huidige convenant Naast aanpassingen in de inhoud

wordt het convenant zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met het

modelconvenant dat momenteel door de rijksoverheid wordt gehanteerd

Spreken het volgende af

Artikel 1 Definities

In dit convenant en de daarbij behorende bijiage wordt verstaan onder

a Werkgever een werkgever die zijn werknemer via HollandZorg heeft verzekerd

bij een van de collectiviteiten die HollandZorg met zorgverzekeraars heeft

danwei een werkgever die met een zorgverzekeraar een

begunstigingsovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 18 van de

Zorgverzekeringswet collectiviteit

b Werknemer de persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst bij de

werkgever in dienst is Onder werknemer wordt ook verstaan een ex

werknemer voor zover de activiteiten in het kader van de zorgtoeslag verband

houden met de periode waarin de betreffende persoon in dienst was van de

werkgever
c Zorgtoeslag zorgtoeslag als bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag
d Zorgverzekering de tussen HollandZorg en een verzekeringnemer ten behoeve

van een verzekeringsplichtige gesloten overeenkomst van schadeverzekering
die voldoet aan hetgeen daarover bij of krachtens de Zorgverzekeringswet is
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geregeld en waarvan de verzekerde prestaties het bij of krachtens deze wet

geregelde niet te boven gaan

e Verzekeringnemer de persoon die een zorgverzekering heeft gesloten

Artikel 2 Doel

Door het sluiten van dit convenant wordt het voor HollandZorg mogelijk om onder

de daartoe overeengekomen voorwaarden namens de arbeidsmigranten die

middels of bij hem een zorgverzekering hebben afgesloten bij de

Belastingdienst Toeslagen een aanvraag in te dienen voor een zorgtoeslag

Artikel 3 Afspraken

1 HollandZorg mag de aanvraag en de beeindiging verzorgen van de zorgtoeslag
voor haar verzekerlngnemers mits is voldaan aan de nadere voorwaarden die zijn

opgenomen in het afsprakendocument dat integraal onderdeel uitmaakt van dit

convenant

2 Van het afsprakendocument kan in overleg lussen partijen een nieuwe versie

worden opgesteld Een geactuaiiseerd afsprakendocument vervangt het daaraan

voorafgaande afsprakendocument
3 HollandZorg verzorgt looter de aanvraag van de zorgtoeslag op de wijze en

onder de voorwaarden zoals in dit convenant en het afsprakendocument is

beschreven

Artikel 4 Persoonsgegevens

1 Partijen verklaren zlch er van bewust te zijn dat het verwerken van

persoonsgegevens van de verzekerlngnemers in het kader van de aanvraag en

stopzetting zorgtoeslag onderworpen is aan de bepalingen van de Wet

bescherming persoonsgegevens en met het van kracht worden van de Algemene

Verordening Gegevensbescherming Verordening EU 2016 79 PbEU L 119 per 25

mei 2018 onderworpen is aan de bepalingen van die Verordening
2 Partijen zullen de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in

overeenstemming met de toepasselijke wet en regelgeving inzake de

bescherming van persoonsgegevens verwerken en derhalve ook niet verder

verwerken dan noodzakelijk in het kader van het convenant

Artikel 5 Beveiliging

1 Partijen zorgen ervoor dat hun systemen voor de opslag en de verwerking van

de persoonsgegevens zijn voorzien van een vorm van beveiliging die zowel

technisch als organisatorisch redelijk is gelet op de stand van de techniek de

aard van de persoonsgegevens en de aan de beveiliging verbonden kosten

2 Elke partij zorgt ervoor dat zij de in redelijkheid te verwachten

beschermingsmaatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de onderlinge
communicatie via de elektronische weg niet leidt tot virusbesmetting of een andere

vorm van ongewenste aantasting van de systemen voor de opslag en de

verwerking van de andere partij

Artikel 6 Toezicht

Partijen verlenen elkaar de in redelijkheid te verwachten medewerking bij de

controle van de nakoming van de verplichtingen van de andere partij op grond van

het convenant

Artikel 7 Aansprakelijkheid

10 2 e
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1 HollandZorg is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de

persoonsgegevens die door of nannens de betreffende verzekeringnemer aan

HollandZorg zijn opgegeven in het kader van de aanvraag en stopzetting van de

zorgtoeslag als bedoeld in dit convenant en niet aansprakelljk voor schade als

gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van deze persoonsgegevens
2 De Belastingdienst Toeslagen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan

louter als gevolg van uitbetaling van de zorgtoeslag op een onjuist

rekeningnummer zolang de uitbetaling door de Belastingdienst Toeslagen heeft

plaatsgevonden op het door HollandZorg namens de werknemer opgegeven

rekeningnummer

Artikel 8 Gewijzigde of onvoorziene omstandigheden

1 Indien de voor dit convenant relevante wet en of regelgeving wijzigt dan wel

sprake is van zodanig gewijzigde of onvoorziene omstandigheden dat dit

convenant redelijkerwijs niet ongewijzigd in stand kan blijven kunnen partijen
over de noodzaak van een wijziging van dit convenant in overleg treden

2 Partfjen treden in overleg binnen twee weken nadat een partij de wens daartoe

aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld
3 Indien het overleg niet binnen twee weken tot overeenstemmirg heeft geleid

mag elke partij dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van drie

maanden schriftelijk opzeggen

Artikel 9 Wijziging

1 Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen
De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van beide partijen
2 Partijen treden in overleg binnen twee weken nadat een partij de wens daartoe

aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld
3 De wijziging en de verklaring en tot instemming worden als bijiage aan het

convenant gehecht

Artikel 10 Opzegging

1 Elke partij kan het convenant schriftelijk opzeggen met inachtneming van een

opzegtermijn van drie maanden Bij de opzegging meet zo mogelijk de reden

worden vermeld

2 Ingeval van beeindiging van het convenant krachtens opzegging is geen van de

partijen jegens de andere partij schadeplichtig

Artikel 11 Beeindiging convenant

Dit convenant eindigt met ingang van de dag waarop

a De Wet op de zorgtoeslag wordt ingetrokken
b De Wet op de zorgtoeslag zodanig is gewijzigd dat daardoor de activiteiten van

HollandZorg redelijkerwijs niet meergeacht kunnen worden te zullen

plaatsvinden
c HollandZorg niet langer beschikt over een vergunning tot het aanbieden van of

bemiddelen bij zorgverzekeringen

Artikel 12 Afdwingbaarheid

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar

Artikel 13 Escalatieregeling
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