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Toeslagen
BEfastin^tiienst

Definitieve berekening
Toeslagen

2015

Internet

www toeslagen nlPostbus 4510 6401 JA Heerlen

Kenmerk

Datum

30 September 2016

U hebt uw toeslagen over 2015 als voorschot gekregen Met de nu bekende

gegevens hebben wij uw toeslagen definitief berekend

Uw definitief berekende zorgtoeslag over 2015 is € 842

U hebt te weinig voorschot zorgtoeslag ontvangen Daarom krijgt u nog € 851 Wij maken dit

bedrag over of verrekenen het met toeslagen die u nog aan ons moet terugbetalen

Bekijk uw specificatie in Mijn toeslagen
In Mijn toeslagen op toeslagen nl ziet u de gegevens waarmee wij uw toeslagen hebben berekend

U vindt deze specificatie onder het tabblad Mijn beschikkingen’

Wat u moet weten over uw toeslagen
U bent niet verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet terwiji u dat wel verplicht bent Daarom

hebt u in de periode dat u niet verzekerd bent geen recht op zorgtoeslag
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Datum

30 September 2016

Pagina
2 van 2

Toelichting

Definitieve berekening
Uw toeslagen over 2015 hebt u als voorschot gekregen Nu zijn uw definitieve gegevens zoals

uw jaarinkomen bekend Daarom ontvangt u van ons een definitieve berekening van uw

toesiagen

Geregistreerd inkomen en toetsingsinkomen
Met bet geregistreerde inkomen hebben wij bepaaid of de toesiag die u over 2015 ais voorschot

hebt gekregen juist was berekend Hebt u een toesiag partner Dan telt zijn inkomen ook mee

Het totale jaarinkomen waarmee wij de toeslagen berekenen noemen we het gezamenlijke

toetsingsinkomen

Verandert er nog lets in uw gegevens nadat u deze definitieve berekening hebt ontvangen

Bijvoorbeeld omdat uw inkomen nog wordt aangepast Dan krijgt u een nieuwe definitieve

berekening van ons

Als u het niet eens bent met deze definitieve berekening
Bel eerst de BelastingTelefoon Wij lichten dan onze berekening toe Wilt u daarna toch bezwaar

maken Dan moet u dit doen binnen 6 weken na de datum van deze berekening Kijk voor meer

informatie op www toeslagen nl oneens

Meer informatie

Hebt u nog vragen over uw toeslagen Kijk dan op www toeslagen nl U kunt daar ook inloggen

op Mijn toeslagen

834076 00032



Voorschotbeschikking
Toeslagen

2015Toeslagen
Belastingdienst

Postbus 4510 6401 JA Heerlen Internet

www toeslagen nl

Kenmerk

Datum

27 december 2014

Wij hebben uw toeslagen berekend voor 2015 In deze beschikking staan uw

nieuwe toeslagbedragen

Uw zorgtoeslag voor 2015 wordt € 942

Wat u moet weten over uw toeslagen

Hebt u al een schatting van uw inkomen voor 2015 aan ons doorgegeven Anders hebben wij uw

toeslag en voor 2015 berekend met uw geschatte inkomen van 2014 Dit vindt u in Mijn

toeslagen Verwacht u in 2015 een lager of hoger inkomen Geef dit dan meteen door
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Datum

27 december 2014

Pagina
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Toelichting

Nieuw in 2015

Voor het toeslagjaar 2015 zijn er een aantal veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw

toeslagen Meer hierover leest u op www toeslagen nl 2015

Kijk of alles klopt
De gegevens waarmee wij uw toeslag hebben berekend vindt u in Mijn toeslagen Dit is uw

persoonlijke toeslagenpagina op www toeslagen nl Kijk bij Mijn beschikkingen om te zien met

welke gegevens wij uw toeslag hebben berekend Bij Statusoverzicht vindt u meer informatie

over de wijzigingen die wij hebben ontvangen Hier ziet u bijvoorbeeld wie de wijziging heeft

doorgegeven en wanneer dat is gebeurd Controleer alle gegevens goed Klopt er iets niet Geef

dan een wijziging door met Mijn toeslagen Zo voorkomt u dat u te weinig toeslag krijgt of later

een bedrag moet terugbetalen

Uitbetaling van uw toeslag
Wij betalen uw toeslag in maandelijkse termijnen uit rond de 20e van de maand Kijk voor de

datums waarop wij de toeslag uitbetalen op www toeslagen nl Uw toeslag kunnen we

verrekenen met de toeslag die u eerder te veel of te weinig hebt gekregen

Als u het niet eens bent met onze beslissing
Bent u het niet eens met onze beslissing Bel dan de BelastingTelefoon Vaak kunnen we u dan al

helpen Wilt u bezwaar maken Stuur ons dan een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens

bent met de beslissing Vermeld het beschikkingsnummer dat onder uw toeslagbedrag op de

eerste bladzijde staat Uw bezwaar moet binnen zes weken na de datum boven aan de eerste

bladzijde binnen zijn bij Belastingdienst Toeslagen Postbus 4510 6401 JA Heerlen

Voorlopige berekening
Deze voorschotbeschikking is een voorlopige berekening De berekening is gebaseerd op de

gegevens die op dit moment bij ons bekend zijn Na afloop van het jaar zijn de gegevens zoals

uw jaarinkomen definitief U krijgt dan een definitieve berekening

Meer informatie

Hebt u nog vragen over uw toeslagen Kijk dan op www toeslagen nl Hebt u geen internet Bel

dan de BelastingTelefoon 0800 0543
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Voorschotbeschikking
Toeslagen

2015Toeslagen
Belastingdienst

Postbus 4510 6401 JA Heerlen Internet

www toeslagen nl

Kenmerk

Datum

21 juli 2015

Wij hebben uw toeslag en voor 2015 opnieuw berekend

Uw zorgtoeslag voor 2015 wordt € 863

Specificatie gegevens
In Mjn toeslagen op www toeslagen nl ziet u de gegevens waarmee wij uw toeslagen hebben

berekend U vindt de gegevens onder het tabblad Mijn beschikkingen

Wat u moet weten over uw toeslagen
U bent niet verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet terwiji u dat wel verplicht bent Daarom

hebt u In de perlode dat u nIet verzekerd bent geen recht op zorgtoeslag
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Datum

21 juli 2015
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Toelichting

Kijk of alles klopt
De gegevens waarmee wij uw toeslag hebben berekend vindt u in Mijn toeslagen Dit is uw

persooniijke toeslagenpagina op www toeslagen nl Kijk bij Mijn beschikkingen om te zien met

weike gegevens wij uw toesiag hebben berekend Bij Statusoverzicht vindt u meer informatie

over de wijzigingen die wij hebben ontvangen Hier ziet u bijvoorbeeid wie de wijziging heeft

doorgegeven en wanneer dat is gebeurd Controieer aiie gegevens goed Kiopt er iets niet Geef

dan een wijziging door met Mijn toeslagen Zo voorkomt u dat u te weinig toeslag krijgt of later

een bedrag moet terugbetalen

Uitbetaling van uw toeslag
Wij betalen uw toeslag in maandeiijkse termijnen uit rond de 20e van de maand Kijk voor de

datums waarop wij de toeslag uitbetalen op www toeslagen nl Uw toeslag kunnen we

verrekenen met de toeslag die u eerder te veel of te weinig hebt gekregen

Als u het niet eens bent met onze beslissing
Bent u het niet eens met onze beslissing Bel dan de BelastingTelefoon Vaak kunnen we u dan al

helpen Wilt u bezwaar maken Stuur ons dan een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens

bent met de beslissing Vermeld het beschikkingsnummer dat onder uw toeslagbedrag op de

eerste bladzijde staat Uw bezwaar moet binnen zes weken na de datum boven aan de eerste

bladzijde binnen zijn bij Belastingdienst Toeslagen Postbus 4510 6401 JA Heerlen

Voorlopige berekening
Deze voorschotbeschikking is een voorlopige berekening De berekening is gebaseerd op de

gegevens die op dit moment bij ons bekend zijn Na afloop van het jaar zijn de gegevens zoals

uw jaarinkomen definitief U krijgt dan een definitieve berekening

Meer informatie

Hebt u nog vragen over uw toeslagen Kijk dan op www toeslagen nl Hebt u geen internet Bel

dan de BelastingTelefoon 0800 0543

834076 00032



Voorschotbeschikking
Toeslagen

2015Toeslagen
Belastingdienst

Postbus 4510 6401 JA Heerlen Internet

www toeslagen nl

Kenmerk

Datum

1 april 2016

Wij hebben uw toeslag en voor 2015 opnieuw berekend

Uw zorgtoeslag voor 2015 wordt € 121

Specificatie gegevens
In Mjn toeslagen op www toeslagen nl ziet u de gegevens waarmee wij uw toeslagen hebben

berekend U vindt de gegevens onder het tabblad Mijn beschikkingen

Wat u moet weten over uw toeslagen
U bent niet verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet terwiji u dat wel verplicht bent Daarom

hebt u In de perlode dat u nIet verzekerd bent geen recht op zorgtoeslag

Uw toeslagpartner is niet verzekerd voigens de Zorgverzekeringswet terwiji hij dat wel verplicht
is U hebt daarom in de perlode dat uw toeslagpartner niet verzekerd is geen recht op zorgtoeslag

Wat is er veranderd in uw situatie

In deze beschikking zijn de wijzigingen verwerkt die wij hebben ontvangen tot en met 14 maart

2016

Het gaat om de volgende wijzigingen
Uw toeslag is beeindigd
Uw geschatte inkomen is gewijzigd
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Datum

1 april 2016
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Toelichting

Kijk of alles klopt
De gegevens waarmee wij uw toeslag hebben berekend vindt u in Mijn toeslagen Dit is uw

persooniijke toeslagenpagina op www toeslagen nl Kijk bij Mijn beschikkingen om te zien met

weike gegevens wij uw toesiag hebben berekend Bij Statusoverzicht vindt u meer informatie

over de wijzigingen die wij hebben ontvangen Hier ziet u bijvoorbeeid wie de wijziging heeft

doorgegeven en wanneer dat is gebeurd Controieer aiie gegevens goed Kiopt er iets niet Geef

dan een wijziging door met Mijn toeslagen Zo voorkomt u dat u te weinig toeslag krijgt of later

een bedrag moet terugbetalen

Uitbetaling van uw toeslag
Wij betalen uw toeslag in maandeiijkse termijnen uit rond de 20e van de maand Kijk voor de

datums waarop wij de toeslag uitbetalen op www toeslagen nl Uw toeslag kunnen we

verrekenen met de toeslag die u eerder te veel of te weinig hebt gekregen

Als u het niet eens bent met onze beslissing
Bent u het niet eens met onze beslissing Bel dan de BelastingTelefoon Vaak kunnen we u dan al

helpen Wilt u bezwaar maken Stuur ons dan een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens

bent met de beslissing Vermeld het beschikkingsnummer dat onder uw toeslagbedrag op de

eerste bladzijde staat Uw bezwaar moet binnen zes weken na de datum boven aan de eerste

bladzijde binnen zijn bij Belastingdienst Toeslagen Postbus 4510 6401 JA Heerlen

Voorlopige berekening
Deze voorschotbeschikking is een voorlopige berekening De berekening is gebaseerd op de

gegevens die op dit moment bij ons bekend zijn Na afloop van het jaar zijn de gegevens zoals

uw jaarinkomen definitief U krijgt dan een definitieve berekening

Meer informatie

Hebt u nog vragen over uw toeslagen Kijk dan op www toeslagen nl Hebt u geen internet Bel

dan de BelastingTelefoon 0800 0543

834076 00032



Voorschotbeschikking
Toeslagen

2015Toeslagen
Belastingdienst

Postbus 4510 6401 JA Heerlen Internet

www toeslagen nl

Kenmerk

Datum

4 mei 2016

Wij hebben uw toeslag en voor 2015 opnieuw berekend

Uw zorgtoeslag voor 2015 wordt € 302

Specificatie gegevens
In Mjn toeslagen op www toeslagen nl ziet u de gegevens waarmee wij uw toeslagen hebben

berekend U vindt de gegevens onder het tabblad Mijn beschikkingen

Wat u moet weten over uw toeslagen
U bent niet verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet terwiji u dat wel verplicht bent Daarom

hebt u In de perlode dat u nIet verzekerd bent geen recht op zorgtoeslag
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Datum

4 mei 2016
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Toelichting

Kijk of alles klopt
De gegevens waarmee wij uw toeslag hebben berekend vindt u in Mijn toeslagen Dit is uw

persooniijke toeslagenpagina op www toeslagen nl Kijk bij Mijn beschikkingen om te zien met

weike gegevens wij uw toesiag hebben berekend Bij Statusoverzicht vindt u meer informatie

over de wijzigingen die wij hebben ontvangen Hier ziet u bijvoorbeeid wie de wijziging heeft

doorgegeven en wanneer dat is gebeurd Controieer aiie gegevens goed Kiopt er iets niet Geef

dan een wijziging door met Mijn toeslagen Zo voorkomt u dat u te weinig toeslag krijgt of later

een bedrag moet terugbetalen

Uitbetaling van uw toeslag
Wij betalen uw toeslag in maandeiijkse termijnen uit rond de 20e van de maand Kijk voor de

datums waarop wij de toeslag uitbetalen op www toeslagen nl Uw toeslag kunnen we

verrekenen met de toeslag die u eerder te veel of te weinig hebt gekregen

Als u het niet eens bent met onze beslissing
Bent u het niet eens met onze beslissing Bel dan de BelastingTelefoon Vaak kunnen we u dan al

helpen Wilt u bezwaar maken Stuur ons dan een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens

bent met de beslissing Vermeld het beschikkingsnummer dat onder uw toeslagbedrag op de

eerste bladzijde staat Uw bezwaar moet binnen zes weken na de datum boven aan de eerste

bladzijde binnen zijn bij Belastingdienst Toeslagen Postbus 4510 6401 JA Heerlen

Voorlopige berekening
Deze voorschotbeschikking is een voorlopige berekening De berekening is gebaseerd op de

gegevens die op dit moment bij ons bekend zijn Na afloop van het jaar zijn de gegevens zoals

uw jaarinkomen definitief U krijgt dan een definitieve berekening

Meer informatie

Hebt u nog vragen over uw toeslagen Kijk dan op www toeslagen nl Hebt u geen internet Bel

dan de BelastingTelefoon 0800 0543

834076 00032



Voorschotbeschikking
Toeslagen

2015Toeslagen
Belastingdienst

Postbus 4510 6401 JA Heerlen Internet

www toeslagen nl

Kenmerk

Datum

3 juni 2016

Wij hebben uw toeslag en voor 2015 opnieuw berekend

Uw zorgtoeslag voor 2015 wordt € 0

Specificatie gegevens
In Mjn toeslagen op www toeslagen nl ziet u de gegevens waarmee wij uw toeslagen hebben

berekend U vindt de gegevens onder het tabblad Mijn beschikkingen

Wat u moet weten over uw toeslagen
Uw gezamenlijke toetsingsinkomen is te hoog voor zorgtoeslag U hebt daarom een deel van

dit jaar geen recht op zorgtoeslag

U bent niet verzekerd volgens de Zorgverzekeringswet terwiji u dat wel verplicht bent Daarom

hebt u in de periode dat u niet verzekerd bent geen recht op zorgtoeslag

Wat is er veranderd in uw situatie

In deze beschikking zijn de wijzigingen verwerkt die wij hebben ontvangen tot en met 17 mei

2016

Het gaat om de volgende wijzigingen
Uw geschatte inkomen is gewijzigd
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Datum

3 juni 2016
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Toelichting

Kijk of alles klopt
De gegevens waarmee wij uw toeslag hebben berekend vindt u in Mijn toeslagen Dit is uw

persooniijke toeslagenpagina op www toeslagen nl Kijk bij Mijn beschikkingen om te zien met

weike gegevens wij uw toesiag hebben berekend Bij Statusoverzicht vindt u meer informatie

over de wijzigingen die wij hebben ontvangen Hier ziet u bijvoorbeeid wie de wijziging heeft

doorgegeven en wanneer dat is gebeurd Controieer aiie gegevens goed Kiopt er iets niet Geef

dan een wijziging door met Mijn toeslagen Zo voorkomt u dat u te weinig toeslag krijgt of later

een bedrag moet terugbetalen

Uitbetaling van uw toeslag
Wij betalen uw toeslag in maandeiijkse termijnen uit rond de 20e van de maand Kijk voor de

datums waarop wij de toeslag uitbetalen op www toeslagen nl Uw toeslag kunnen we

verrekenen met de toeslag die u eerder te veel of te weinig hebt gekregen

Als u het niet eens bent met onze beslissing
Bent u het niet eens met onze beslissing Bel dan de BelastingTelefoon Vaak kunnen we u dan al

helpen Wilt u bezwaar maken Stuur ons dan een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens

bent met de beslissing Vermeld het beschikkingsnummer dat onder uw toeslagbedrag op de

eerste bladzijde staat Uw bezwaar moet binnen zes weken na de datum boven aan de eerste

bladzijde binnen zijn bij Belastingdienst Toeslagen Postbus 4510 6401 JA Heerlen

Voorlopige berekening
Deze voorschotbeschikking is een voorlopige berekening De berekening is gebaseerd op de

gegevens die op dit moment bij ons bekend zijn Na afloop van het jaar zijn de gegevens zoals

uw jaarinkomen definitief U krijgt dan een definitieve berekening

Meer informatie

Hebt u nog vragen over uw toeslagen Kijk dan op www toeslagen nl Hebt u geen internet Bel

dan de BelastingTelefoon 0800 0543

834076 00032



Afsprakendocument

Dit afeprakendocument maakt deel uit van het Convenant tussen INTERMEDIAIR en de

Belastingdienst Toeslagen In dit document zijn de nadere voorwaarden opgenomen waaronder

INTERMEDIAIR de aanvraag en de beeindiging van de Zorgtoeslag voor haar Verzekeringnemers
verzorgt

1 Begripsomschrijving

1 1 In het Afsprakendocument verstaan Partijen onder

Werkgever een werkgever die met INTERMEDIAIR een begunstigingsovereenkomst
heeft

gesloten als bedoeld In artikel 18 van de Zorgverzekeringswet collectlvltelt

Werknemer de persoon die krachtens een ultzendovereenkomst als bedoeld in artikel

7 690 van het Burgerlijk wetboek bij de Werkgever in dlenst in dienst is

en die geen ingezetene is als bedoeld in artikel 5 lid 1 aanhef en onder

b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 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

Zorgtoeslag Zorgtoeslag als bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag

Zorgverzekering de tussen INTERMEDIAIR en een Verzekeringnemer ten

behoeve van een verzekeringsplichtige 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

Verzekeringnemer de persoon die een Zorgverzekering heeft gesloten

Werkdag elke maandag tot en met vrijdag uitgezonderd landelijk erkende feestdagen

2 Werkgever

2 1 INTERMEDIAIR mag de aanvraag voor Zorgtoeslag alleen verzorgen van Werknemers waarvan

de Werkgever
a is aangesloten bij een brancheorganisatie die een convenant heeft gesloten met de

Belastingdienst Toeslagen overde hulp van Werkgevers bij het aanvragen en stopzetten van

Zorgtoeslag van Werknemers Momenteel zijn dat de ABU en NBBU of

b NEN4400 gecertificeerd is

INTERMEDIAIR controleert of de Werkgever voldoet aan de in 2 1 van het Afeprakendocument

gestelde eisen

De Belastingdienst Toeslagen informeert IISITERMEDIAIR zo snel mogelijk over wijzigingen ten

opzichte van artikel 2 1 van het Afeprakendocument

2 2

2 3

3 Werknemer

3 1 INTERMEDIAIR mag de aanvraag voor Zorgtoeslag alleen verzorgen van een Werknemer

a die op de eerste dag van de maand waarvoor Zorgtoeslag wordt aangevraagd 18 jaar of ouder is

b en die verzekerd is bij INTERMEDIAIR op de eerste dag van de maand waarvoor Zorgtoeslag
wordt aangevraagd

c en die premie heeft betaald voor de Zorgverzekering
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d en die een Zorgtoeslag voor alleenstaanden aanvraagt
e en die een woonadres in het buitenland heeft

f en die een Nederlandse of buiteniandse bankrekening heeft op zijn naam

g en die beschikt over een burgerservicenummer of sofinummer

h en die nog niet individueei Zorgtoesiag heeft aangevraagd
i en waarvan iNTERMEDiAIR een voiiedig ingevuid en ondertekend machtigingsformuiier voor

het aanvragen van de Zorgtoesiag heeft ontvangen
Een Werknemer die niet voidoet aan het gesteide in 3 1 van dit Afsprakendocument staat het vrij om

via de reguliere weg Zorgtoesiag aan te vragen

3 2

4 Machtigingsformuiier

De Werknemer gebruikt het machtigingsformuiier dat daarvoor door INTERMEDIAIR wordt

verstrekt voor het verienen van de machtiging tot het aanvragen van de Zorgtoesiag Het

machtigingsformuiier is als bijiage bijgevoegd bij dit Afsprakendocument
t i INTERMEDIAIR verstrekt het machtigingsformuiier in de talen waarin de

Belastingdienst Toesiagen het formulier aan INTERMEDIAIR heeft verstrekt

vertalina door intermediair

INTERMEDIAIR geeft een virijziging in de machtiging die van belang is voorde aanvraag en

verstrekking van de Zorgtoesiag door aan de Belastingdienst Toesiagen
INTERMEDIAIR bew^aart de machtiging in haar administatie gedurende de termijn die zij

gehouden is het verzekeringsdossier van de Werknemer te bewaren maar tenminste gedurende vijf

jaren na het kalenderjaar waarvoor Zorgtoesiag wordt aangevraagd INTERMEDIAIR mag er

voor kiezen om de machtiging door de Werkgever te laten bewaren mits de machtiging op eerste

verzoek van INTERMEDIAIR aan INTERMEDIAIR ter beschikking wordt gesteld

Op verzoek van de Belastingdienst Toesiagen zal INTERMEDIAIR inzage verienen in of een

kopie verstrekken van de machtiging aan de Belastingdienst Toesiagen

4 1

4 3

4 4

4 5

5 Aanvraag Zorgtoesiag LET OP grotendee s achterhaaf ^

5 1 Voor een correcte verwerking van de aanvraag levert INTERMEDIAIR de volgende gegevens van

de Werknemer aan bij de Belastingdienst Toesiagen door middel van een doorde

Belastingdienst Toesiagen opgesteld Excelformulier

a het burgerservicenummer of bij het ontbreken daarvan het sofinummer

b het geschatte toetsingsinkomen voor het betreffende jaar aandacht voor NINBl

c het binnenlands of buitenlands rekeningnummer op naam van de Werknemer

INTERMEDIAIR vraagt de Zorgtoesiag per maand aan Alleen als de Werknemer op de eerste

dag van de maand 18 jaar of ouder is en een Zorgverzekering heeft en daarvoor premie wordt

betaald mag INTERMEDIAIR voor die maand de Zorgtoesiag aanvragen

INTERMEDIAIR doet de aanvraag voor de Zorgtoesiag in beginsel uiterlijk op de eerste Werkdag
van de maand volgend op de maand waarvoor de Zorgtoesiag wordt aangevraagd
INTERMEDIAIR baseertzich opde verzekerde periode n zoals die op het moment van de

aanvraag van de Zorgtoesiag in haar administratieve systeem is zijn geregistreerd
INTERMEDIAIR kan Zorgtoesiag over eerdere maanden in het jaar aanvragen Een machtiging

voor het aanvragen van Zorgtoesiag in het jaar T kan bij INTERMEDIAIR worden ingediend tot

uiterlijk 22 maart van het jaar T 1

Als de aanvraag onvolledig is krijgt INTERMEDIAIR hier bericht over van de

Belastingdienst Toesiagen De Belastingdienst Toesiagen neemtde aanvraag dan niet verder in

behandeling
Als de Belastingdienst Toesiagen al eerdereen aanvraag Zorgtoesiag voor het betreffende jaar heeft

ontvangen krijgt INTERMEDIAIR hier bericht over INTERMEDIAIR registreert deze melding
zodat er geen nieuwe aanvragen Zorgtoesiag voor de betreffende Werknemer naar de

Belastingdienst Toesiagen worden gezonden
INTERMEDIAIR geeft een melding van de Belastingdienst Toesiagen over een onvolledige

aanvraag en of het anderszins niet langer toekennen van een aanvraag door aan de Werkgever
INTERMEDIAIR verplicht de Werkgever om vervolgens de Werknemer in te lichten

5 2

5 3

5 4

5 5

5 6

5 7

5 8
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6 Correspondentie betreffende en uitbetaling van de Zorgtoeslag LET OP H aanpassBn

6 1 De Belastingdienst Toeslagen stuurt beschikkingen en overige correspondentie betreffende de

Zorgtoeslag naar het adres van de Werknemerdat bij de Belastingdienst Toeslagen bekend is

De Belastingdienst Toeslagen betaalt de Zorgtoeslag in maandelijkse termijnen achteraf uit

aanpassen

De uitbetaling vindt plaats voor het einde van de maand volgend op de maand waarop de

Zorgtoeslag betrekking heeft op voorwaarde dat is voldaan aan artikel 5 3 van dit

Afsprakendocument Het uitbetalen van de Zorgtoeslag verloopt via de door de Werknemer

doorgegeven opzijn naam gestelde rekening aanpassen

6 2

6 3

7 Einde van het aanvragen van de Zorgtoeslag LET OPU aanpassen

7 1 INTERMEDIAIR staakt het aanvragen van de Zorgtoeslag van een Werknemer met ingang van

de dag dat

de Belastingdienst Toeslagen aangeeft dat de Werknemer niet in aanmerking komt voor

Zorgtoeslag op grond van een aanvraag via INTERMEDIAIR of aanpassen

de Werknemer niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het aanvragen van de Zorgtoeslag
door INTERMEDIAIR of

de begunstigingsovereenkomsttussen INTERMEDIAIR en de Werkgever is geeindigd of

het Convenant is geeindigd of

INTERMEDIAIR om andere reden niet langer is toegestaan om de Zorgtoeslag voor

Werknemers aan te vragen of

als INTERMEDIAIR een sohriftelijke mededeling van de Werknemer heeft ontvangen waarin

deze aangeeft op de aanvraag van de Zorgtoeslag via INTERMEDIAIR geen prijs meerte

stellen

Als INTERMEDIAIR haar activiteiten ten aanzien van de Zorgtoeslag van een Werknemer staakt

doet INTERMEDIAIR niet langer een aanvraag als bedoeld in artikel 5 voor die Werknemer

INTERMEDIAIR doet van het staken van de aanvraag geen aparfe mededeling aan de

Belastingdienst Toeslagen

a

b

c

d

e

f

7 2
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CONVENANT

TUSSEN

INTERMEDIAIR

de Belastingdienst Toeslagen

Betreffende de aanvraag en stopzetting van alleenstaande Zorgtoeslag voor arbeidsmigranten
door INTERMEDIAIR

DE ONDERGETEKENDEN gezamenlijk te noemen Partijen

De naamloze vennootschap XXXX handelend onder de naam INTERMEDIAIR vertegenwoordigd
door de heer mvi^ algemeen directeur verder te noemen

“

INTERMEDIAIR
’

en

De Belastingdienst Toeslagen ten deze vertegenwoordigd doorde heer mwXXX directeur van de

Belastingdienst Toeslagen verder te noemen “de Belastingdienst Toeslagen

Overwegende dat

de Belastingdienst Toeslagen is belasf met de uitvoering van de Wet op de zorgtoeslag
INTERMEDIAIR aanbieder is van zorgverzekeringen als bedoeld in de Zorgverzekeringswet onder

meer aan personen die zorgverzekeringsplichtig zijn omdat zij een dienstbetrekking in Nederland

vervullen hiernate noemen “arbeidsmigranten
de arbeidsmigranten recht op Zorgtoeslag kunnen hebben maar mede vanwege bun onbekendheid

met de Nederlandse taal en regelgeving niet altijd in staat blijken om de Zorgtoeslag aan te vragen

Partijen ondersteuning willen bieden aan arbeidsmigranten bij het te gelde maken van het recht op

Zorgtoeslag en daarbij willen samenwerken

om praktische redenen deze ondersteuning is beperkt tot afspraken rond de aanvraag van de

alleenstaande Zorgtoeslag voorde arbeidsmigrant

Partijen hun relatie willen vormgeven op basis van wederzijds vertrouwen begrip en transparantie
in dit Convenant de uitgangspunten en de wijze waarop Partijen met elkaar wensen om te gaan

worden vastgelegd

komen overeen hetgeen in dit Convenant is opgenomen

1 Uitgangspunten

1 1 Op de begrippen die in dit Convenant zijn gebruikt zijn de in het Afsprakendocument

opgenomen begripsomschrijvingen onverkort van toepassing
Rechten en verplichtingen op basis van wet en regelgeving zijn en blijven zonder enige

beperking op Partijen van toepassing
Tussen Partijen staat centraal het bieden van optimale dienstverlening aan arbeidsmigranten
die een alleenstaande Zorgtoeslag willen aanvragen en het verzekeren van de rechtmatige

verstrekking van de alleenstaande Zorgtoeslag aan deze arbeidskrachten

Partijen treden ten minste een keer per jaar met elkaar in overleg om dit convenant te

actualiseren De Belastingdienst Toeslagen zal hiertoe het initiatief nemen Een geactualiseerd

1 2

1 3

1 4
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Convenant vervangt het daaraan voorafgaande Convenant

2 Afspraken

2 1 INTERMEDIAIR mag de aanvraag en de beeindiging verzorgen van de alleenstaande

Zorgtoeslag voor haar verzekeringnemers mits is voldaan aan de nadere voorwaarden die zijn

opgenomen in het Afsprakendocument dat onderdeei is van dit Convenant

Van het Afsprakendocument kunnen in overieg tussen Partijen nieuwe versies worden

opgesteld Een geactualiseerd Afsprakendocument vervangt het daaraan voorafgaande

Afsprakendocument
iNTERMEDIAiR verzorgt iouter de aanvraag van de Zorgtoesiag op de wijze en onder de

voorwaarden zoals in dit Convenant en het Afsprakendocument is beschreven

iNTERMEDIAiR is niet betrokken bij overige correspondentie over en beoordeiing van de

aanvraag en eventueie uitbetaiing of terugvordering van de Zorgtoeslag

2 2

2 3

3 Persoonsgegevens

3 1 Partijen verkiaren zich er van bewust te zijn dat het verwerken van persoonsgegevens van de

Verzekeringnemers in het kadervan de aanvraag en stopzetting Zorgtoesiag onderworpen is

aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Partijen zulien de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuidige wijze en in

overeenstemming met de toepasseiijke wet en regelgeving inzake de bescherming van

persoonsgegevens verwerken en derhaive ook niet verder verwerken dan noodzakeiijk in het

kader van het Convenant

Het is Partijen niet toegestaan deze gegevens over te dragen of ter beschikking te steiien aan

derden tenzij dit op wetteiijke basis verpiicht is Onder derden wordt in dit verband niet

verstaan de betrokkene zelf en diens Werkgever die de persoonsgegevens van de betrokkene

verwerkt in het kader van de aanvraag en stopzetting van de Zorgtoesiag ais bedoeld in dit

Convenant

3 2

3 3

4 Bevelllging

4 1 Partijen zorgen ervoor dat hun systemen voor de opsiag en de verwerking van de

persoonsgegevens zijn voorzien van een vorm van beveiliging die zowei technisch als

organisatorisch redeiijk is geiet op de stand van de techniek de aard van de

persoonsgegevens en de aan de beveiliging verbonden kosten

Eike Party zorgt ervoor dat zij de in redelijkheid te verwachten beschermingsmaatregeien heeft

genomen om ervoor te zorgen dat de onderlinge communicatie via de elektronische weg niet

ieidt tot virusbesmetting of een andere vorm van ongewenste aantasting van de systemen voor

de opsiag en de verwerking van de andere Party

4 2

5 Toezicht

5 1 Partijen verienen elkaar de in redelijkheid te verwachten medewerking bij de controie van de

nakoming van de verplichtingen van de andere Party op grond van het Convenant

6 Aansprakelijkheid

6 1 iNTERMEDIAiR is niet verantwoordeiijk voor de juistheid en voliedigheid van de

persoonsgegevens die door of namens de betreffende Verzekeringnemer aan

iNTERMEDIAiR 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
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onjuistheid of onvolledigheid van deze persoonsgegevens

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 plaats gevonden op het door

IIMTERMEDIAIR namens de Werknemer opgegeven rekeningnummer

6 2

7 Looptijd

7 1 Dit Convenant treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van ddmmeejj voor

onbepaalde tijd
Elke Partij kan het Convenant schriftelijk opzeggen met ingang van 1 januari van het jaar T

mits de opzegging uiterlijk op 1 September van het jaar T 1 door de andere Partij is ontvangen
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding eindigt het Convenant met ingang van de dag dat

a Partijen hierover tot overeenstemming zijn gekomen
b de Wet op de zorgtoeslag vervalt of zodanig is gewijzigd dat de activiteiten van

INTERMEDIAIR redelijkerwijze niet meerzullen plaatsvinden
0 INTERMEDIAIR niet langer beschikt over een vergunning tot het aanbieden van

Zorgverzekeringen

7 2

7 3

8 Overige bepalingen

8 1 Op dit Convenant is Nederlands recht van toepassing

Wijzigingen van dit Convenant en van het Afsprakendocument zijn slechts geldig tussen

Partijen indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend

Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit dit Convenant zullen Partijen

gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking die niet aan

nietigheid blootstaan Voor het overige blijft dit Convenant dan in stand

8 2

8 3

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend

te teop op

Namens INTERMEDIAIR Namens de Belastingdienst Toeslagen
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Belastingdienst 2015 Opgaaf
Wereldinkomen

il II III III I

^ Postbus 2546 6401 DA Hearlen Nederland The Netherlands] BelastingTelefoon Buitenland

Datum

De opgaaf meet bij ons binnen

zijn voor

Uw burgerservicenummer

Waarom dit fbrmulier L
I Gebruiksaanwijzih^ j

Vul dit formulier in met blauwe of zwarte pen

Zet elkteken in een apart invulvakjeen schrijf
binnen de vakjes

Met dit formulier geeft u uwwereldinkomen 2015 op Het wereld-

inkomen is hettotaal van uw Nederlandse en niet Nederlandse

inkomen Metdit wereldinkomen bepalen wij de hoogte van

toeslagen HetZorginstituut Nederland CZiN] gebruikt het

wereldinkomen om vast te stellen hoeveel bijdrage u aan het

ZiN moetbetalen

Let op

Zet geen strepen of bijvoorbeeld ‘n v t
’

in vakjes
waarin u niets hoeft in te vullen

Let op

U bent verplicht dit wereldinkomen aan ons doorte geven

On tiiri ini iillt tBrufl

Stuurditformulier ondertekend naar ons terug voor de datum die

hierboven is vermeld Gebruik de bijgevoegde retourenvelop en

stuur geen bijiagen mee Wilt u uitstel Vraag dan telefonisch om

uitstel bij de BelastingTelefoon Buitenland het nummerstaat boven

aan dit formulier] Of stuur ons dan voor de hierboven vermelde

datum een schriftelijk verzoek Het adres vindt u in de toelichting

Lees de bijgevoegde toelichting Of kijk op

belastingdienst nl U kunt 00k bellen met het

telefoonnummer boven aan dit blad Dat is bereik

baar van maandag tot en met donderdag van 8 00

tot 20 00 uur en op vrijdag van 8 00 tot 17 00 uur

5

ss
3
e i

5
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Vu hier uw burgerservicenummer in

9 ^ I ^ ff T 9

h

•iThjKe yeyi

1 T T r

la Geboortedatum

lb Telefoonnummer

Winst uit ondei neming uit Nederland €

en buiten Nederland

Loon en ziektewetuitkeringen uit Nederland €

2a 0 0

2b 0 0

Buitenlanda loon en ziektewetuitkeringen €2c 0 ai i

•C

2d Fooien en aandelenoptierechten € 0 0

AOW pensioen lijfrente en andere

uitkeringen uit Nederland

Pensioen lijfrente en andere uitkeringen
uithetbuitenland

Afkoopsommen lijfrente

2e € 0 0

2f € 0 0

2g € 0 0

I
i

2h Inkomsten uit loondienst bij een

internationale organisatie
Pensioen van de Europese Unie

0 0

2i 0 0

f

2j Resultaat uit overig werk € 0 0

4 ^I

2k Resultaat uit het beschikbaar stellen

van bezittingen
Alimentatie of afkoopsommen daarvan

€ 0 0

l

21 € 00

i

Periodieke uitkeringen of afkoopsommen
daarvan

Overige inkomsten

2m € i J 0 Q

fT

0 o I2n €

T

2o Negatieve persoonsgeboiiden aftrek € 0 Q
V

Negatieve uitgaven voor inkomens

voorzieningen

Aangeverdeel saldo inkomsten en uitgaven € i j j ‘ A

eigen woning

2p € 0 0

i

2q 00

►Te op 2a t m 2q2r € 00

Reisaftrek openbaar vervoer2s 0 0

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen2t € i 1 i t 1 0 0

2u Tel op 2s plus 2t € 0 0 _

Bereken 2rmln 2u Wereldinkomen uit werk en woning2v € 0 0i

Q

I
5
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Vul hier uw burgerservicenummer in

T VT 1

i J A i

■t 1 1 t j I 0 0

T

3a Voordeel aanmerkelijk belangdeel in Nederland en buiten Nederland €

I ^0btdteSl uttjp3Sr@i7bin

Rendementsgrondslagvoorheffingsvrlje ^

vermogen

Heffingsvrij vermogen

4a

1

4b
» 0 0

^

Trek af 4a min 4b4g € 00

I

4d Ouderentoeslag € 00^h i

Trek af 4c min 4d Grondslag sparen en beleggen4e € I 00

4f Aangeverdeel grondslag sparen en beleggen 0 0

0 4 X

Bereken 0 04X4f Voordeel ult sparen en beleggen4g € 0 0

y
VT T T

Partneralimentatie die u betaalde aan

uw ex partner

UItgaven voortijdelijk verblljf thuls van

gehandicapten van 21 jaar of ouder

UItgaven specifieke zorgkosten

5a 00

tr5b 0 0

♦44•

■

f
5c 0 0

5d Scholingsuitgaven 00

UItgaven rijksmonumentenpand 0 05e

0 05f Verlles op beleggingen durfkapitaal i
■

5g Giften € 00

^—f
5h Tel op 5a t m5g Persoonsgebonden aftrek 0 0i1 1

WerBlflinkomeffl

1 1 I I T T T T

6a Telop 2w 3a 4g Wereldinkomen vddr verrekening persoonsgebonden aftrek € 00

i riderteketitbW

Plaats

Uw handtekening

Schrijfbinnen het vak

Datum

D

I
5
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r
Aanleveren

Rekeningafspraak

Intermediair tijdelijkie arbeidsmigrantefi

Applicatb a
intsdnediaB |

T

Rekenhj Bfspraak

Logius Oxatieidft

71
Dlgipoort C]r Ei

asSasiS

RekaihE afspraak

Belastingdienst

tvsngai |Domein OiM Or

7
EBUE O
kappsl
viBk

Dometi inmng D me4n O M Or

iBMS^
hwel

Rekeningafspraak
CofitrotoaarwBzigirtad

taierHevke

[71
i»k

dv1d

y
B2B

I
BSa W«hutvie»4ui

ovo rrtp

t fsprsk

S3VRG
OiB2B

Rek nin0af^raak

71Reksvrx afepraek BSB ferifihtenbiJS

[over MQf
y VerEtrek aiie bekends Wstek^eRekenhaafspraken
Bbnkxekeningnumrnersvanecn | vaneenBuiger

Rekenir^fspraak
A

VI
Retenki afspraak

MKS

S3 MHS S3MIH

RelffinnE afspraak

Domen Inningi

arcAhiiig g
Rekenir^ifspjsak

Dorrein Inrvng

v\
1 Verwerken ontvangen

I RekeningafsprskerilBAN
\ BSB BriB XtkIL AT87

Btfieien

RekertingafspraBk
J»a sch fm

^fe ckken

Rakenin^tspiaak
{Retaliate CCPJ

Verwer en cmtvar 9sn

TV

i

7
oBRG
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I 1
Controle aanwezigheid
Rekeningafspraak

T

L J
Hr

“PgaJajfsaL
tntermediaif tijcle1|t4e aitieidsfnigiranten

r
oApplicatie

inter miediair

7\
Meatn^dSmt

Dometi inmng D me4n OfiM Or

i
EBManQ
hwel X

[tetapwM

ControtftaanwuQtiafl
Belastlngdfenst133k

{ lebseivice v1d
Bfia Wet»«vio 4jus

ovo fTTP
y

fspraak
I

S3VRG
Domeifi Imiiing

71
OiB2B

X
i \ r

IBM Datapower gateway
Rekavn afepraak

Controle aanwezigheid
Rekeningafspraak

webservice

Dnmein G

7^
^ Veratrek aile bekenda \ ^ffslrek ade F ekenin9afsprafc«i

Bteikiekeningnurrirners van eat | van een Burger

BSa Beht^tef jB

{CPV0 UQ
I

B S B Webee rv icebus

over HTTP

■

N

V
Buger

IA Retenin afspraak

A
Q MHS CMIH

v\
VRG

Domefs Inning

SKIAhiiig g
Rekertir^fsftaak

1
\ A ferefe kksn A VePiwr en onlvanaen \

J Rekenn^tspisak ] I RekeningalspraKtn pBAN ]
y ^RetficateCCO J [BSB fli^ XML ATST J

Btfieien

RekeningafspraBk
J»a schenn

TV
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Korte introductie

Toeslagen
algemeen

2 december 2016
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AWIR

De Algemene Wet Inkomensafhankelijke
Regelingen Awir Generiek proces

• Tegemoetkoming in specifieke kosten

• Gebaseerd op draagkracht huishouden

• Actuele grondslagen
• Maandelijks voorschot vooraf nabetalingen en terugvorderingen zijn

inherent aan voorschotsystematiek

Een keer per jaar automatisch continueren

Definitieve vaststelling na afloop van het toeslagjaar

Verantwoordelijkheid bij de burger

Toeslagen
2 12 20163

12



Korte introductie
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Uitvoering

2 december 2016
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Korte introductie
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I
Enkele cijfers

P
4 7 1 miljoen

toeslagenToeslagen
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Overview

Bedrijfsprocessen Toeslagen
• Verlenen voorschot

o 20® voorafgaand aan de maand

• Massaal Automatisch Continueren

o Medio november T

• Definitief Toekennen

o Periode juni november T 1
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Toeslagen
Belastingdienst

Tot zover de globale
overview

Detailprocessen
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Ketenproces ZTA
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Berichtenverkeer en

Tijdlijn

ZTA er ontvangt vanuit Toeslagen
• Na aanmelding voMedige aanvraag zonder ontbrekende gegevens ontvangt

de ZTA er een voorschotbeschikking
• De beschikking komt als de ZTA er is ingeschreven bij de gemeente in zijn

berichtenbox en altijd op mijn Toeslagen nl Als er een adres in het

buitenland bekend is krijgt hij een papieren beschikking op het bij ons

bekende adres in het buitenland

o Bij eventuele ontbrekende gegevens ontvangt hij verzoek om informatie vanuit

toeslagen op papier deze gaan naar zijn adres dat bekend is bij de Basisregistraties
BRP op basis van RNI of GBA

• Na afloop van het jaar wordt op basis van de door Belastingen vastgestelde
inkomens de definitieve toekenning gedaan
o Indien er sprake is van een buitenlands adres of er al eerder een NINBI is gedaan

dan komt er vanuit Belastingen een verzoek tot opgaaf Wereldinkomen deze wordt

verzonden naar het bij ons bekende adres

o De DT vanuit Toeslagen wacht op het inkomen

o Op basis van de vergelijking tussen opgegeven inkomen en vastgesteld inkomen

wordt er een DT beschikking gestuurd met of zonder financiele consequentie
Glad geval zonder verdere vervolgacties

Terugvordering verrekening met lopende toeslagen of een acceptgiro
• Nabetaling
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