
MT FraudebestrijdingActiepuntenlijst

Datum Uit vergNr
IrnRrhTiivi nn WiP ig Af x nnr vprn

20130701 01

20130701 09

20130701 11

20130701 10

20130708 05

20130528 07

20130610 03

20130624 01

20130624 02

20130624 03

20130523 1

bulten verzoek
20130701 13

20130902 4

20130528 02

20130701 15

20130701 03

20130708 04

20130701 07

20130701 08
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MT FraudebestrijdingActiepuntenlijst

Datum

verq

Uit verg
soort

Nr

Omschriivinq Wie Status Afvoor

20130701 0

20130701 1i

20130528 01

22072013 01

20130701 CM

buiten verzoek

20130610 01

22072013 0

20130610 0

22072013 0

20130902 1

20130701 1

20130902 2
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MT FraudebestrijdingActiepuntenlijst

Datum

Status Af voor verq

Uit verg
soort

Nr

Omschriivinq Wie

20130701 16

20130902 3

20130703 03

20130528 04

buiten verzoek

20130610 04

20130701 06

20130610 02

20130708 02

20131028 01

20130701 15
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MT FraudebestrijdingActiepuntenlijst

Datum

verq

Uit verg
soort

Nr

Omsctinjving Wie Status AT voor

20131028 03

bulten verzoek

20131028 04

20131023 05

20131125 02

Geslotenoute subjecten moeten worden uitgewisseld tussen Blauw en

Rood Belegd in CAF
20130701 16 10 2 e

1 01 14 01 07 13 MT Frauds

20130930

22072013 05

20131028 02

20130916 02

20131209 01

buiten vsrzoek20131209 03

20131209 04

20131209 05

20130708 01

20140106 03

20140106 04
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MT FraudebestrijdingActiepuntenlijst

Datum

vera

Uit verg
soort

Nr
Omsctiri Ivina Wie Status Af voor

20140106 05

20140120 02

20130316 01

20131028 06

20140120 01

20140120 03

bulten verzoek

20131209 02

20140106 02

22072013 04

22072013 03

20130528 03
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Saturn

^februari 2G1435S

notiwe 4^itienummer
3G^201 758 N

10 2 6

Kennismaking BelastiiSgdienst
^riek
2ommunicatte

Auteur

Paraaf

de Staatssecretaris

Via
10 2 6

de secretar il5 yc

Be

Van

ciuster Uitvoeringsbeleid

Kople aan

10 2 6

10 2 6

Aanleiding
In deze notitie geven wij u nadere informatie over de Belastingdienst Op uw

verzoek kunnen wij u nader informeren over de verschillende onderwerpen en u

door middet van werkbezoeken kennis laten maken met de Belastingdienst

Bijiagen

buiten verzoek
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buiten verzoek

Fraude

Fraudebestrijding is een van de speerpunten van het kabinet Binnen de

Belastingdienst hebben we inmiddels een aantal stappen gezet Een van de

maatregelen om de fraudeaanpak intern verder te versterken was de aanstelling
van een coordinator fraudebestrijding voor de Belastingdienst De ontwikkeling
van bovengenoemde anti fraudemaatregelen voor toeslagen en fiscaliteit en de

omzetting daarvan is een van de resultanten daarvan Daarnaast verzorgt de

fraudecodrdinator onder andere de codrdinatie van de deelname aan

interdepartementale overlegstructuren over de rijksbrede aanpak van fraude en

inbreng voor de kabinetsbrief rijks^cede aanft^ fraude van 20 december 2013

Voorts werkt de Belastingdienst ^^ het terug^ngen van de identiteits en

systeemfraude Hiervoor is dg anti fraudebox iiynet leven geroepen Deze box

wisselt informatieTTlt over sysl €^n^raudeuisWfraudevormen en het helpen van

slachtoffers van systeemfraude DSamazfSfls deze box ook bezig nieuwe

fenomenen van systeemfraude op te sporen

Een andere maatregel was de vorming van het Combinatieteam Aanpak
Facilitators CAF Dit team richt zich op het verstoren van de geldstromen naar

facilitators van fraude en de aanpak van de organisatoren zelf

11 1

Eind 2013 is de wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit aangenomen De

maatregelen in deze wet zijn er op gericht om fraude zoveel mogelijk aan de

j poort te detecteren en daarmee te voorkomen Het gaat onder andere om het

tiiet dltOetalen aan toeslagaanvragers die korter dan 1 jaar bekend zijn het

opschorten van betaling bij twijfe over het adres en het verlengen van de

beslistermijn ten behoeve van extra controles op de toekenning van een toeslag

buiten verzoek
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Ministerie van Finanden

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Inllchtingen

TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris

10 2 e 10 2 e

|10 2 e|

Datum

14 december2016

notitie
Notitlenummer

2016 0D00226576Wob verzoek io 2 e inzake aanpak facilitators

Auteur

10 2 e

Van

Aanleiditig
adjunct dfrecteur Bedrijf

10 2 e

BIjIagen
heeft een Wob verzoek ingediend naar het beleid van

de Belastingdienst ten aanzien van facilitators personen die behuipzaam zijn bij

misdragingen van belastingplichtigen]

10 2 e 1

Advies

Kennisnemen van deze notitie en bijgevoegde brief

Toelichting

10 2 d

• Het dynamische document waarin alle casusposities worden beschreven

waar het Combiteam Aanpak Facilitators mee te maken krijgt en waarin ook

wordt vastgelegd hoe die zaken worden aangepakt wordt niet openbaar

gemaakt vanwege de fiscale geheimhoudingsplicht
• Vanaf de introductie dat was in 2014 van de mogelijkheid om medeplegers

te beboeten is dit driemaal gebeurd Ook dat wordt desgevraagd aan de

verzoeker meegedeeld

Pagina 1 van 1
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Dlrectoraat Generaal

Belastingdienst

ynliehtinnen

VERTROUWELUK

TER INFORMATIi

Aande Staatssecretaris
10 2 e

10 2 e

10 2 e |@fninfln nl

11 1
Datum

10 maart 2017

notitie
Notitienummer

2017 0000051027
Artikel NRC fiscus neemt islamitische organisaties onder

de loep Auteur

10 2 6

Van

adjunct directeur

Ustvoeringsbeleld

Aanleiding

buiten verzoek

Beslispunt
Deze nota is ter informatle

Kern

Kern artikel NRC

buiten verzoek

Kern onderzoek Belastingdienst
• Uit onderzoek van het CAF biijkt dat er met name sprake is van vervalste

J witanties in de situaties dat er sprake [s van contantetetalingen Deze

bevinding is ook aan de Kamer ^emeldln het kader van de evatuatie

^irtenattrex KesTiltante van onderzoek heeft er toe geleid dat het CAF bij
deze gemeenschap is uitgekomen als het gaat om valse kwitanties in de

fiifrpn^fppr

buiten verzoek

Acties B^elastingdrensl
• Combinatieteam aanpak facilitators CAF
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aMet CAF heeft aangegeven dat er qeen sprake Is van etnisch oroftleren

Resultante van onderzoek heeft er echter wel toe geleid dat het CAF bij deze

gemeenschap is uitgekomen als het gaat om valse kwitanties In de giftensfeer

Overigens heeft eerder onderzoek geleid tot een grootschalig onderzoek naar

giftenaftrek bij
onderzoek van het caf is verricht om zicnt te krijgen op de kasadnriinistratie van

de desbetreffende ANBI s Uit onderzoek naar de kasadministratie voIgt wie wel

echt giften heeft gedaan Het CAP kan vervolgens In het heffingsproces de

schifting maken tussen echte en valse oiften Essentleel blijkt daarblj te zijn dat

er met name sprake is van vervaiste kwitanties in de situaties dat er sprake is

van contante betalingen Deze bevindlng is ook aan de Kamer gemeld in het

kadervan de evaluatie giftenaftrek Uit de betreffende onderzoeken is vrijwel

altijd gebleken dat de kasadministratie ondeugdelijk is Dit heeft als bijkomende

consequentie dat daardoor de ANBI status moet worden ingetrokken van de

instellingen die het betreft

Het67 Awr

ANBl team

buiten verzoek

FIOD

buiten verzoek
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Datum

9 augustus 2017

Notitienummer

2017 0000165236

notitie Auteur
Rapport Ombudsman Geen powerplay maar fairplay

10 2 e

Van

directeur Toeslagen

Aanleiding
Naar aanleiding van een ontvangen klacht heeft de Nationale ombudsman een

onderzoek ingesteld naar het stopzetten van kinderopvangtoeslagen bij klanten

van gastouderbureau |i0 2 g gastouders BV | io 2 g | en naar de

behandeiing van daaropvolgende bezwaren Het rapport van de Nationale

ombudsman hierover is woensdao 9 auoustus gepubliceerd en is eerder door de

Nationale ombudsman onder embargo verstrekt aan de Volkskrant

Bljlsge
1

Met dit memo wordt u geinformeerd over de hoofdlijnen van deze casus over de

conclusies en aanbevelingen van de Nationaie ombudsman en over de

woordvoeringslijn

Kern

U wordt geadviseerd kennis te nemen van de casus de conclusies van de

Nationale Ombudsman en de woordvoeringslijn hetgeen er samengevat op

neerkomt dat

Er in 2012 2013 In het kader van de fraudebestrijding handhaving
concrete aanleiding bestond voor de Belastingdienst om de

rechtmatigheid van de administratie van I i0 2 g I en van de individuele

toeslagaanvragen te ^derzoeken
Zodoende zijn per 1 September 2014 230 toeslagen gestopt waarover

beb effende ouders in juli 2014 zijn geinformeerd

tdoch hierbij conform de conclusies van de Nationale Ombudsman

het burgerperspectief onvoldoende is meegewogen en het stopzetten

van de toeslagen onvoldoende zorgvuldig heeft plaatsgevonden
In concreto a de kinderopvangtoeslag op voorhand is beeindigd
alvorens ouders stukken hebben overlegd b Belastingdienst

Toeslagen te laat heeft gewezen op de mogelljkheid van bezwaar en op

de mogelijkheid van het indienen van een nieuwe aanvraag en c trage

afhandeling van de bezwaarschriften

Inmiddels op nagenoeg alle ingediende 390 bezwaren een beslissing Is

genomen fliobaal de helft gegrond is Hierbij is gehandeld conform

uitspraak van de Raad van State Er lopen nog 73 beroepszaken

Herhaling wordt voorkomen a g v de nieuwe werkwijze stnds de zomer

van 2016 Deze behetst dat de Belastingdienst eerst gegevens opvraagt
alvorens de toeslag stop te zetten Ook is de afhandeling van bezwaren

verbeterd door o a vergrote capaciteit

11 1

00012



Naar aanleiding van deze casus heeft het lid Omtzigt op 10 juli

schriftelijke vragen gestetd zie bijiage Op 9 augustus heeft hij

aangekondigd aanvullende vragen te stellen naar aanleiding van de

publicatie in de Volkskrant nog niet ontvangen 11 1

11 1

Toelichting

Hoofdlijn van de casus

• In 2012 en 2013 ontving het Comblteam Aanpak Facilitators CAF van de

Belastingdienst het signaal dat mogelijk misbruik gemaakt werd van de

kinderopvangtoeslag door vraagouders en of gastouders aangestoten bij
10 2 g1

• In november 2013 heeft de Belastingdienst 20 bij I aangesloten

gastouders bezocht In april 2014 heeft de Belastingdienst met het oog op

de rechtmatigheid van de kinderopvangtoeslag de administrate van i0 2 g

onderzocht Uit de onderzoeken bleek niet dat i0 2 g I misbruik van de

kinderopvangtoeslag fadliteerde De bevindingen over de individuele

toeslagaanvragen Itepen uiteen en gaven aanleiding de rechtmatigheid
daarvan te controleren

• Belastingdienst Toesiagen heeft daarop de kinderopvangtoesiagen gestopt

die betrekking hadden op gastouders die werkten voor I io 2 g I Dit gaat om

ca 230 toeslagen die betrekking hadden op de bemiddeling door |i0 2 g| en

een aantal andere toeslagen omdat een dee van de betrokken gastouders
ook voor andere gastouderbureaus werkzaam was In de meeste gevallen

zijn de betrokken vraagouders hierover in juli 2014 geinformeerd en is de

toeslag gestopt per 1 September Reeds betaalde voorschotten werden op

dat moment niet teruggevorderd Outers is gevraagd stukken te overleggen
waaruit blijkt dat zij recht hebben op de toeslag Uit de eerste brief aan de

ouders bleek niet dat zij bezwaar konden aantekenen tegen de stopzetting
• IMa het verwerken van de ontvangen gegevens van ouders heeft Toeslagen in

november 2014 beschikkingen afgegeven Daarblj is de toeslag

teruggevorderd in een aantal gevallen ook voor 2012 en 2013

• Op deze beschikkingen heeft Toeslagen 390 bezwaren ontvangen De

behandeling van een substantieel deel van deze bezwaren heeft te lang

geduurd november 2016 bij 40 van de afgedane bezwaren een

termijnoverschrijving gemiddeld 18 maanden Inmiddeis zijn op nagenoeg

alle bezwaren beslissingen genomen Globaal is de helft van de bezwaren

gegrond Er lopen nog 73 beroepszaken
• In een individueel geval heeft de Raad van State in maart 2017 uitspraak

gedaan Die uitspraak bevat twee belangrijke elementen 1 Toeslagen had

eerst gegevens moeten opvragen en beoordelen en pas daarna in

voorkomende gevallen de toeslag moeten stoppen Toeslagen heeft de

werkwijze reeds medio 2016 langs deze lijn aangepast 2 Hoewel een

aanvrager in principe voor het hele jaar de kosten van opvang moet

aantonen om recht te hebben op kinderopvangtoeslag kan dat in dit geval
niet gevraagd worden voor de maanden waarover de toeslag gestopt is

Toeslagen is daarom bezig de afgewezen bezwaren en beroepen voor zover

op deze toeslagen nog niet definitief is beschikt opnieuw te beoordelen In

eerste instantie richt Toeslagen zich hterbij op de groep ouders die

vertegenwoordigd wordt door de gemachtigde die de klacht heeft ingediend

bij de Natlonale ombudsman

Pagina 2 van 4
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• Ouders hadden de mogelijkheid na het stoppen van de toeslag een nieuwe

aanvraag in te dienen indien zij inmiddels wel aan de voorwaarden voldeden

Toeslagen heeft hen daar niet op gewezen Omdat het stopsignaal in het

systeem van Toeslagen per 1 September nieuwe aanvragen tot die datum

overrulede lukte het niet een nieuwe aanvraag per 1 September in te

dienen

• Voor het herbeoordelen van afgewezen bezwaren en beroepen naar

aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is het noodzakelijk dat

Toeslagen beschikt over de gegevens die geleverd moeten worden door

ouders of hun gemachtigde Op dit moment weigert de gemachtigde van

eerder genoemde groep van ca 30 ouders de benodigde gegevens

beschikbaar te stellen Deze gemachtigde is ook degene die de klacht heeft

ingediend bij de Nationale ombudsman die tot dit onderzoek heeft geleld

Zij heeft eveneens geklaagd bij de Autoriteit Persoonsgegevens dat

Toeslagen bij het uitvoeren van toezicht profileert op nationaliteit wat niet

het geval is Gastouderbureau i0 2 g I heeft schadevergoeding gedaimd de

Belastingdienst heeft deze claim afgewezen

Conclusles en advies Nationale ombudsman

Het onderzoek van de Nationale ombudsman heeft zich gericht op de vraag of

Toeslagen voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de

toeslaggerechtigde ouders en behoorlijk gehandeld bij
• het onderzoek naar de rechtmatigheid en de beeindiging van het voorschot

kinderopvangtoeslag
• de behandeling van de ingediende bezwaarschrlften

Het oordeel van de Nationale ombudsman is samengevat
• Toeslagen heeft het burgerperspectief onvoldoende meegewogen Grote

nadelige financieie gevolgen voor ouders stonden niet In verhouding tot

het doel het voorkomen van onterecht uitgekeerde~kinaerQpvanqtoeslaq
Toeslagen heeft het risico voor een grote groep bonafide ouders

onvoldoende onderkend Er waren minder ingrijpende manieren voorhanden

om hetzelfde doel te bereiken

• Geen fair play tijdens en na de beeindigingsprocedure Toeslagen heeft de

kinderopvangtoeslag op voorhand beeindigd Als de vraagouders de

opgevraagde stukken hadden verstrekt maar Toeslagen meer stukken nodig
had heeft Toeslagen geen tweede kans gegeven nadere stukken of

informatie te leveren In de brieven en beschikkingen heeft Toeslagen niet

aangegeven welke gegevens of bewijsstukken ontbraken of onvoldoende

waren Toeslagen heeft betrokkenen te laat gewezen op de mogelijkheid van

bezwaar Daarnaast heeft hij de vraagouders belemmerd om een nieuwe

aanvraag in te dienen per 1 September 2014

• Te weinig voortvarendheid bij de behandeling van de bezwaarschriften

Toeslagen is in de behandeling van een aanzienlljk deel van de bezwaren

ernstig tekortgeschoten Door de trage afhandeling en door het te laat

nemen van adequate maatregelen heeft hIj langdurige rechtsonzekerheid

veroorzaakt bij de indieners

• Geschonden vertrouwen herstellen Toeslagen heeft een groot aantal

gezinnen door zijn onevenredig harde aanpak in financieie problemen

gebracht en hun vertrouwen geschonden De Nationale ombudsman beveelt

aan de vraagouders die overlast hebben ondervonden excuses aan te bieden

en een tegemoetkoming te bieden voor het aangedane leed
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Datum

25 april 2018

Notitienummer

2018 0000065292notitie Geen powerplay maar fair play antwoorden op vragen

Commissle Financien de leden Omtzigt en LeJjten en

beantwoording brief Nationale ombudsman

Auteur

10 2 e

Van

adjunct directeur

UitvoeringsbeleidAanleiding
• Bijgaand treft u aan Bijiagen

4

o Conceptantwoorden scbrifteiijke vragen vaste Commissie voor

Financien d d 6 maart jl

o Conceptantwoorden Kamervragen lid Leijten d d 29 maart jl
o Conceptantwoorden Kamervragen lid Omtzigt d d 30 maart jl
o Conceptantwoordbrief aan de No nav zijn brief van 4 april jl aan de

DG Belastingdienst
o Aanbiedlngsbrief aan de TK

o A4 tje met voorbeelden van telefoonnotities van de Belastingdienst

bijiage 1

o Een voorbeeldbrief met excuses aan ouders bijiage 2

• Alle stukken hebben betrekking op de I i0 2 g H en dan hoofdzakelijk op

de voortgang van afhandeling plus aantallen in de verschillende fases het

aantal gemaakte excuses en het achterhouden van telefoonnotities Gelet op

de samenhang in de beantwoording worden deze stukken gezamenlijk aan u

voorgelegd Doel is ook om de stukken gelijktijdig te verzenden naar de TK

en de No

• U heeft op 23 april jl een uitstelbrief naar de Tweede Kamer verstuurd voor

beantwoording van de vragen van de leden Omtzigt en Leijten
• Op 8 mei om 15 45 uur worden bovenstaande stukken met u voor

ruacpmlrpn
• Met de No is contact geweest dat het antwoord op zijn brief later komt

Beslispunt I

11 1

Toelichting beslispunt 1

Lnn beantwoording voortoano afhandeling en aantallen

Pagina i van S
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• Alle bezwaarschriften 166 zijn afgehandeld in een aantal gevallen is

bezwaar gevoigd door hoger beroep
• In 115 gevallen is de kinderopvangtoeslag over 2014 geheel of gedeeltelijk

toegekend op grond van de beslissing op bezwaar de uitspraak in beroep of

op grond van ambtshalve toekenningen in gevalien waarin het bezwaar niet

ontvankelijk was maar wel recht op kinderopvangtoeslag bestond

• In 27 van de gevallen waarin bezwaar en eventueei beroep volledig zijn

afgerond is vastgesteid dat er in 2014 geen recht op kinderopvangtoeslag
bestond

• Totaalbeeld op dit moment is dat

• 235 toeslagen in 2014 zijn gestopt 14 toeslagen zijn na onderzoek weer

hervat

• Van de overige 221 in 2014 gestopte toeslagen zijn er op dit moment

120 na bezwaar eventueei beroep en herbeoordeling alsnog geheel of

gedeeltelijk toegekend
• Van deze 221 staat in 77 gevallen vast dat er in 2014 geen recht op

toesiag bestond In 24 gevallen is er nog geen onherroepelijke uitkomst

van de bezwaar of beroepsprocedures
• Dit betekent dat het percentage dat geen recht had op kinderopvangtoeslag

minimaal 33 en maximaal 43 bedraagt dit is lager dan het eerder

genoemde percentage van ongeveer 50 dat was overigens ook een

momentopname

11 1

Liin beantwoordino excuses

• De No geeft in zijn brief van 4 april aan dat aan aile betrokken ouders in

deze zaak excuses voorde handeiswijze van de Belastingdienst in 2014

moet worden aangeboden Hij uit zijn ongenoegen over de gebruikte
woorden dat in voorkomende gevaiien excuses wordt aangeboden in onze

brief van 16 februari Hij vraagt daarom naarde voortgang en aantallen

Ook in de Kamervragen worden vragen gesteld over de excuses

11 1
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Liin beantwoordino achterhouden van telefoonnotitie

• De leden Omtzigt en Leijten hebben vragen gesteld over het mogelijk
achterhouden van telefoonnotities door de Belastingdienst De advocaat die

ouders bijstaat in de I io 2 g n had ter zitting aangegeven dat de

Belastingdienst deze notities achterhoudt Een voorbeeid van dergeiijke

telefoonnotities is als bijiage bij deze notitie bijgevoegd

11 1

BesHspunt 2

11 1

Toelichting beslispunt 2

11 1
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Bijiage 1 Voorbeelden van telefoonnotities

Datum Gesprek
Medewerker |

Organisatie Belastingdienst
Onderwerp Bewijsstukken KOT

10 2 e

10 2 e

[ 11 1
11 1

Telefonisch contact gehad met de

klant Zij zal ervoor zorgen de

bewijsstukken compleet en leesbaar z s m te sturen Ik hebi s ^verzonden

met een wachtstap van 28 dgn De lasten nog niet stopgezet Afgesproken met

de klant als de bewijsstukken na 28 dgn niet binnen is de lasten gestopt zal

worden

Datum Gesprek
Medewerkerf

10 2 e

10 2 e

Onderweqi Bewijsstukken KOT

Bewijsstukken Factuur bankafschrift plaatsingsoverkomst zijn binnen Deze

zijn gecontroleerd en akkoord bevonden Op de factuur staat|io 2 e^pvanguren en

de aanvraag op[iO 2 ^Er is telefonisch contact geweest met|io 2 e^ deze

bevestigde dat de aantal uren juist is omdat de uren per keer afwisselend zijn
Volgensp o 2 e [tiopt dit Werkitem afgehandeld

Datum Gesprek
Medewerker [ io 2 e

10 2 e

Onderwerp Afspraak balie r

Afspraak gemaakt in HBA met de burger nav baliebrief 10 2 e

10 2 C
10 2 e

Hierin vragen wijBurger heeft een brief ontvangen kenmerk

haar stukken naar ons terug te sturen Dit gaat haar echter niet lukken | io 2 e

io 2 e jzij heeft contact opgenomen met haar bank voor de betaalbewijzen en

die hebben aangegeven dat zij dit binnen 5 werkdagen binnen heeft Zodra mw

de stukken binnen heeft komt ze direct langs op kantoor om ze in te leveren

Graag rekening mee houden

Datum Gesprek
Medewerker | io^

Organisatie Belastingdienst
Onderwerp WO KOT

N a v CAF onderzoek heeft burger bewijsstukken aangeleverd Nu heeft burger
brief ontvangetLwaarm staat dat de bewijsstukken onvoldoende waren en KOT

met TWK 10 2 e wordt gestopt Burger wil bezwaar indienen en daarbij de

ontbrekende stukken meesturen Graag aangeven wat nog nodig is Bij voorkeur

na 16 30 uur bellen

10 2 e
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Bijiage 2

Voorbeeld excuusbrief aan ouders

11 1
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Ministerievan Financien

DO 30j8

Cluster Uitvoerlngsbeleid

Inlichtingen
tER BESUtSSING

Aan

de staatssecre

11 1

10 2 e

10 2 e

wvwv mi nfin nl

Direct contact

notitie
Datum

29 augustus 2Q18

Notitienummer

201 8 0000148018

Aangepaste antwoorden vragen lid Omtzigt over

telefoonnotities en inzagerecht burgers in gegevens

10 2 e

Inleiding
• Op 27 augustus jl zijn met u de antwoorden op vragen van het lid Omtzigt

over bovenstaande notities besproken U wilde aanpassingen van de

antwoorden op een aantal punten Die aanpassingen zijn in bijgaand
antwoordenset doorgevoerd

• In aanloop naar het AO van 5 September ontvangt u deze week nog een

voorbereiding Maandag 3 September staat een voorbespreking voor dit AO

gepland waarbij de stukken met u besproken worden

Van

Kopie aan

Bijiagen
2

Beslispunten

11 1

Kern

• De antwoorden zijn aangepast op de volgende onderdelen

1 Voorbeelden van telefoonnotities zijn bijgevoegd
2 Informatie over aantallen ouders die in deze zaak immateriele en materiele

schadevergoedingen rentevergoedingen hebben ontvangen is toegevoegd
3 Documenten betreffende het CAF Team Hawaii worden ter inzage aan de TK

ter beschikking gesteld Met de griffie van de TK zullen afspraken worden

gemaakt op welke wijze deze ter inzage geregeld wordt

• Indlen gewenst worden de aangepaste antwoorden nog met u besproken
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■iii Ministerie van Financien

cluster Uttvoeringsbeleid

Inlichtingen
TER BESLISSIN6

Aan

de staatssecretaris ai tn jej^

I CiZXxJLtncX

I 11 1

10 2 e

1U 2 e 1

www minfin nl

Datum

3 September 2018

Notitienummer

2018 0000151131notitie Geen powerpiay maar fair play aanvullende stukken

naar TK
Auteur

10 2 e

Van

Aanleiding
• In de beantwoording van de Kamervragen van het lid Omtzigt inzake het

stopzetten van kinderopvangtoeslag van een casus uit 2014 verzonden 30

augustus jl heeft u richting Kamer aangegeven alle u bekende documenten

aan de Kamer te zullen verstrekken

• Deze documenten zijn afgelopen vrijdag blj de griffie ter vertrouwelijke inzage

gelegd Gisteravond zijn alsnog twee documenten uit 2016 gevonden In deze

notitie adviseren wij u hoe om te gaan met deze documenten

Kopie aan

Bijlagen
2

Beslispunt

11 1

Toelichting
• Op 6 augustus jl heeft het lid Omtzigt vragen gesteid over het stopzetten van

de kinderopvangtoesiag in een casus uit 2014 Het gaat om een casus

waarover inmiddels diverse Kamervragen beantwoord zijn
• In de Kamervragen vraagt de heer Omtzigt naar documenten gereiateerd aan

CAP 11 of CAP 11 Hawaii Deze documenten bevatten persoonsgegevens en

geven bovendien Inzicht in de handhavingsstrategie Om die reden zijn de

documenten vertrouweiijk
• Om de Kamer toch een goed beeid te geven van het onderzoek uit 2014 en

de onderliggende documentatie heeft u antwoord 13 de Kamer toegezegd
aile u bekende documenten vertrouweiijk ter inzage te zullen leggen

• Gisteravond is gebleken dat er nog twee documenten in deze kwestie zijn
Deze documenten zijn dus afgelopen vrijdag niet aan de Kamer verstrekt

11 1
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Ministerie van Financien

Cluster Uitvoeringsbeleid

Inlichtingen
HEDEN

TER BESPREKING

Aan

de staatssecret 10 2 e
10 2 e

J 10 2 6 L ■

www minRn nl

Datum

4 September 2018

Notitienummer

2018 0000151866notitie Dossier AO 5 September 2018 Geen powerplay maar

fairplay
Auteur

10 2 e

Van

Aanleiding

Hierbij treft u de voorbereidingsset voor het AO op woensdag 5 September over

het rapport van de Nationale ombudsman No Geen powerplay maar fair play

aan Op woensdagochtend 5 September van 9 00 tot 10 00 uur is een laatste

voorbespreking gepland

Kopte aan

Kern

De voorbereidingsset bestaat uit

1 Spreektekst
2 Spreekmodule CAF 11 Hawaii

3 Q A s CAF 11 Hawaii

4 Andere Q A s

5 Factsheets

Toelichting
Naast de spreektekst spreekmodule en de QSA s CAF 11 Hawaii treft u op de

volgende onderwerpen ook Q A s en factsheets aan

• Inhoudsopgave Q A s

1 Onderzoek

2 Lopende juridische procedures
3 Schadevergoedingen
4 Vertrouwelijke inzage
5 Informeren

6 Aantallen

7 Coulance

• Inhoudsopgave factsheets

1 Aanbevelingen
2 Aantallen

3 Coulance
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iil Ministerie van Financien

Cluster Uitvoeringsbeleid

Inlichtingen
TER SESPREKING

11 1
Aan

10 2 ede staatssecretarl
10 2 e

I 1U 2 e
~

mlnfin nl

www minfin nl

Datum

7 September 2018

Notitienummer

2018 0000153549notitie Opiegnotitie concept Kamerbrief geen powerplay maar

fair play
Auteur

10 2 e

O Van
Inleiding

Tijdens het ordedebat van 4 September jl heeft het lid Omtzigt u verzocht om de

acht interne documenten over de zaak geen powerplay maar fair play die de

Kamer eerder ter veitrouwelljke inzage heeft ontvangen openbaar te maken

Ook heeft de Kamer om een brief gevraagd ter voorbereiding op een plenair
debat dat waarschijnlijk later deze maand zal plaatsvinden

directeur generaal

Selastingdienst

Kopie aan

Bijgaand ontvangt u een concept van deze brief

Beslisount

11 1

• De brief wordt begin voigende week met u besproken

Kern

De brief bespreekt achtereenvoigens
Waarom niet de documenten zelf openbaar worden gemaakt maar de

informatie uit de documenten in de brief is opgenomen

De kwestie rondom het interne onderzoek evaluatierapport waar het lid

Omtzigt destijds om heeft verzocht wordt

Een uitgebrelde weergave van de context van de casus

Een geobjectiveerde weergave van de acht documenten deels

geparafraseerd en in quotes

Een voorultblik met de aankondiging van Belastingdienst Toeslagen om

onder andere de werkwijze van de Belastingdienst Toeslagen met

werkinstructies te anaiyseren

O
I

I
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■iii Ministerie van Financien

Ultvoerings on

Handhavingsbeleid

Inlichtingen

0 2to il^6ric| en U3C

TERBESLISSING

Aan

de staatssecretaris

10 2 e

I 10 2 e g minnn nl

www minfin nl

Datum

10 September 2018

Notitienummer

2018 0000154588notitie Kamerbrief Kinderopvangtoeslag Geen powerpiay maar

fair play
Autaar

10 2 e

Van

dlrecteur generaai

Belastingdienst

Kopie aan

Aanleiding

Hierbij onEvangt u een tweede concept van de Kamerbrief over de zaak g^
powerpiay maar fair play ter bespreking op 11 September om 9 45

Beslispunt
• Als u akkoord bent met deze versie van de brief wordt ddze op dinsdag

11 September naar de Kamer verzonden

Kerm

Naar aanleiding van bet eerste conc^t^is

11 1
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Ministerie van Financien

m 11 1
K

Cluster Uitvoeringsbeleid

Initchtingen
11 1TER INFORMATIE

Aan

de staatssecret
10 2 e

ia 2 e

^ 10 2 e L

www minfin nl

Datum

19 September 2018

Notitienummer

2018 0000160499notitie Toeslagen artike Trouw over fnogelijk achterhouden van

informatie over de Beiastingdienst
Auteur

10 2 e

Aanleiding Van

directeur generaal

Beiastingdienst

Kopie aan

Het dagblad Trouw heeft op 15 en 17 September j1 twee artikelen over de

kinderopvangtoeslag gepubliceerd In het artikel van 15 September meldt

Trouw dat de Beiastingdienst stukken bewust achterhoudt voor ouders

van wie de kinderopvangtoeslag in 2014 is stopgezet zaak Geen

powerplay maar fair play project CAF 11 Hawaii

Op 19 September jl heeft Omtzigt met steun een brief over dit onderwerp

gevraagd en meer spreektijd voor het plenaire debat wat nu spoedig zal

worden ingepland
DIrecte aanleiding voor het artikel is de mondelinge behandeiing van een

rechtszaak in hoger beroep van een van de ouders die piaatsvond op 10

September jl bij de Rechtbank Amsterdam

Ter informatie ontvangt u

een reactie op zes constateringen gedaan in het eerste artikel in Trouw

een analyse van de juridische kwalificatie van

het verslao van bevindinoen in deze zaak type 1 en

de oespreksnotities in deze zaak type 2

een toelichting op het project CAF 11 Hawaii in den brede

een vooruitblik op het plenaire debat over Geen powerplay maar fair play

nog te piannen door de Tweede Kamer

11 1

Bespreekpunten

Op basis van de verkregen informatie leggen wij u geen beslispunten voor Wei

informeren wij u over de bevindingen die volgen uit de verstrekte informatie

• Belangrijkste informatiepunt er is uitgezocht welke documenten

betrekking hebben op de casus die op 10 September diende

• Wat is er misaeaaan

• Voor de casus die op 10 September diende is de condusie dat het verslag
van bevindingen het stuk waar Trouw naar verwijst had moeten worden

gedeeld aanoezien het in dit oeval als een oo de zaak betrekking

hebbend stuk in de zin van artikel 8 24 Aloemene wet bestuursrecht moet

worden beschouwd en dus niet in lijn met oordeel van de Hoge Raad is

gehandeld
Het verslag van bevindingen is door Toeslagen behandeld ats interne en

persoonlijke aantekeningen
• Als het verslag van bevindingen in deze zaak wordt verstrekt dan heeft

dat geen gevoigen voor het recht op kinderopvangtoeslag Het verslag

van bevindingen bevat geen aanvullende of nieuwe informatie maar bevat

een gedeeltelijke samenvatting van informatie uit stukken die wel

11 1
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11 1betrekking hebben op de zaak

11 1

A elke acties zi1n in oano oezet

11 1

Het zoeksysteem wordt verbeterd om tijdig informatie boven tafel te

krijgen en situaties als deze in de toekomst te voorkomen

Er wordt onderzoek gedaan hoe dit interne document naar buiten is

gegaan Ais actie ligt voor om de toegang van medewerkers tot informatie

te beperken
De uitkomsten van het onderzoek naar de coliegiaie handreiking worden

volgende week met u gedeeld
Voor de overige 16 beroepszaken wordt per geval minutieus bekeken of

de verslagen van bevindingen worden verstrekt De wijze waarop dit

meet gebeuren zal nader moeten worden bekeken Voor deze zaken

waarin het hoger beroep nog loopt gaat het onder meer over het niet

verstrekken van gespreksnotities en het verslag van bevindingen maar

ook over de inhoud van het besiuit De geschilpunten voor deze zaken

moeten in gang worden gezet

Wij gaan ook aan de slag met een brief aan de Tweede Kamer over dit ^

onderwerp

11 1

Kern casus

In deze casus Is het belangrtjk om te onderkennen dat het dossier uiteenvalt in

twee delen waarvan in deze notitie het tweede deel centraai staat De twee delen

zijn 1 het project CAP 11 Hawaii en 2 de daaruit voorvloeiende individueie

zaken Meer specifiek

1 Welke informatie is vanaf maart 2018 over het project CAP 11 Hawaii met

de Kamer gedeeld

De afgelopen maanden is er een aantal stukken brieven antwoorden op

Kamervragen etc naar de Tweede Kamer verstuurd in de casus Geen

powerplay maar fair play

Vervolgens heeft u de Tweede Kamer op 30 augustus en 4 September jl
acht interne documenten over het project CAP 11 Hawaii ter

vertrouwelijke inzage toegestuurd Tot slot bent u in een brief van 11

September jl aan het verzoek van de Kamer tegemoetgekomen om de

informatie te verstrekken op de acht documenten maar de documenten

zelf niet te openbaren

2 Weike informatie is over individueie zaken gedeeld Ook hier zijn

Kamervragen over gesteld
De Commissie Financien leden Leijten en Omtzigt stelden in maart jl

vragen over het mogelijk achterhouden van teiefoonnotities door de

Belastingdienst De antwoorden daarop heeft u op 16 mei 2018 aan de

Tweede Kamer gestuurd Strekking van de beantwoording is dat een

bestuursorgaan alle op de zaak betrekking hebbende stukken aan de

bestuursrechter dient te zenden De beslissing per dossier om welke

stukken het In concreet gaat is in eerste instantie voorbehouden aan het

bestuursorgaan en uiteindelijk aan de rechter Dit antwoord is op 30

augustus herhaald Daarbij is ook aangegeven dat niet expres beroep
wordt afgewezen

Op 6 augustus heeft het lid Omtzigt u opnieuw vragen gesteld over

bovengenoemde casus Deze vragen hadden betrekking op een uitspraak
van de Hoge Raad van 4 mei 2018 over de reikwijdte van artikel 8 42

Algemene wet bestuursrecht De antwoorden op deze vragen heeft u de

Kamer op 5 September jl gestuurd Kort gezegd staat hierin dat op de
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2aak betrekking hebbertde stukken in beroepszaken met de burger moet

worden gedeeld
• Meer specifiek welke informatie is in de zaak waar qd maandaa 10

September bii de rechtbank Amsterdam de mondeiinge behandeling

piaatsvond met de ouder gedeeld Deze uitspraak voIgt doorgaans zes

weken na de mondeiinge behandeling Op deze zaak geeft de verdere

notitie een toelichting

1 Constateringen in Trouw

In het artike in Trouw worden zes constateringen gedaan over het handelen van

de Belastingdienst in deze zaak Deze zijn inclusief korte reactie hieronder

opgenomen

1 Tijdens de zitting noemde de Belastingdienst de stukken niet relevant

omdatze niet van invloed zijn geweest om de toeslag stop te zetten

Daarmee negeert de Hscus de uitspraak van de Hoge Raad die stelt dat

aiie reievante stukken voor de rechter gebracht moeten worden Ook de

toezegging van de staatssecretaris wordt genegeerd
Tot op heden heeftToeslagen het verslag van

bevindingen tis een versiag waarin de feiten van een individuate casus zijn

opgesomd en een dee van de gespreksnotities niet als op zaak betrekking
hebbende stukken beschouwd

Reactie 1 11 1

11 1

11 1 Deze stukken zijn inmiddels

beoordeeld door de voorzitter vaktechniek de landeliik vaktechnisch

coordinatoren en de concerndirectie fiscaliteit 11 1

11 1

Zie uitgebreid verslag van bevindingen11 1

2} De ouders moesten zelfaantonen dat zij recht hadden op toeslag maar

de Belastingdienst verteide hen niet wetke gegevens zij moesten

overleggen
De ouders moeten inderdaad

aantonen dat zij recht hadden op toeslag In deze zaak heeft de Belastingdienst
niet aangegeven welk gegeven in het bijzonder ontbrak In deze zaak is het

verslag van bevindingen niet verstrekt toen de ouder bezwaar heeft ingediend
daaruit had de ouder wel kunnen afleiden welk gegeven nog ontbrak Zie kopje

verslag van bevindingen

Reactie I 11 1

3 Tijdens de zitting weigerde de Belastingdienst opnieuw een intern versiag

[verslag van bevindingen] te delen met de rechtbank

Reactie Zie reactie bij 1 en het kopje verslag van bevindingen

4 De Belastingdienst heeft daarnaast Interne telefoonnotities

achtergehouden van gesprekken die de ouder voerde met de fiscus Bij de

rechtbank warden er acht ingediend maar uit interne stukken van de

Belastingdienst blijkt dat het er minimaal dertien zijn
Reactie In totaal gaat het om vijftien gespreksnotities De advocaat verzocht om

gespreksnotities waaruit het contact bleek tussen ouder en Belastingdienst en de

gespreksnotities die zien op 2014 Dat waren er acht en deze zijn verstrekt Zie

kopje gespreksnotities

5 In een van de achtergehouden gespreksnotities uit december 2014 staat

expllciet dat er geen toeslag mocht worden toegekend ook als de ouder

kon aantonen dat zij er recht op heeft

Reactie Een gespreksnotitie met deze tekst is niet aangetroffen in dit dossier

Het is niet uit te slulten dat het citaat dat deze notitie uit het dossier van een

andere casus komt Zie kopje gespreksnotities
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6 De Belastingdienst stuurde bewust aan op het afwijzen van bezwaren

deze stukken warden achterhouden voor de Tweede Kamer

Reactie Totop heden is niet gebleken dat er bewust is aangestuurd op het

afwijzen van bezwaren Er wordt gedoeld op de stukken die vertrouwelijk met de

Kamer en later in briefvorm zijn gedeeld Daarvan is aangegeven dat deze

collegiale handreikingen bestaan maar niet hebben geieid tot een ander proces

Zie kopje CAP project

De drie kopjes die daaruit blijken zijn achtereenvolgens verslag van

bevindingen 3 gespreksnotities 4 en het project CAP 11 Hawaii 5

Voorafgaand aan deze stukken wordt een korte weergave gegeven van de

beroepszaak die op maandag 10 September voor lag 2

2 De individuele beroepszaak

De Individuele casus waar Trouw over bericht is onderdeel van het project CAP 11

Hawaii dat in 2014 is uitgevoerd Bij deze ouder Is in 2014 het recht op

kinderopvangtoeslag voorde jaren 2012 tot en met 2014 gecontroleerd

Toezicht IJ

Voor de periode van april 2012 tot en met September 2013 is de

kinderopvangtoeslag stopgezet omdat er geen sprake was van opvang via een

gastouderbureau Voor de periode vanaf oktober 2013 is de kinderopvangtoeslag

stopgezet omdat niet het volledige contract met het gastouderbureau was

overgelegd De toeslag uit de maanden dat deze wel is verstrekt is

teruggevorderd

Dit is ten dele gecommuniceerd naar de ouder met een brief van 15 december

2014 waarin staat dat de overgelegde bewijsstukken onvoldoende waren om het

recht op kinderopvangtoeslag vast te stellen

Bezwaar f2’

De ouder is in bezwaar gegaan tegen de stopzetting van de kinderopvangtoeslag
voor de jaren 2013 en 2014 Voor het jaar 2012 is de burger niet in bezwaar

gegaan Toesiagen heeft de ouder gedurende behandeling van bezwaar

tweemaal verzocht om bewijsstukken om het recht op toeslag te kunnen

vaststellen Na de eerste brief aan de ouder waarin expliciet Is aangegeven wetke

bewijsstukken moesten worden overgelegd is in het proces daarna door

Toesiagen niet meer gecommuniceerd welke informatie ontbrak

Het bezwaar voor 2013 is gedeeltelijk gegrond verkiaard voor wat betreft

de opvang via het gastouderbureau vanaf oktober 2013 Voor de periode
daarvoor is geen kinderopvangtoeslag toegekend en diende het

teruggevorderde bedrag betaald te worden De ouder heeft hier geen

beroep tegen aangetekend
Het bezwaar voor 2014 is gegrond verkiaard De inhoud van de

toekenning is niet meer in geschil Bij zowei het bezwaar voor 2013 als

het bezwaar voor 2014 is een proceskostenvergoeding toegekend
Daarnaast is de wettelijke rente vergoed bij de herziene toekenningen

Beroep f3~

Voor het jaar 2014 is de ouder in beroep gegaan Het beroep valt in twee

elementen uiteen namelijk een verzoek om schadevergoeding en een verzoek om

stukken gespreksverslagen en verslag van bevindingen te verstrekken

De ouder heeft verzocht om 1 een proceskostenvergoeding voor de kosten voor

rechtsbijstand in bezwaar 2 vergoeding van de wettelijke rente 3 vergoeding

vanwege overschrijding van de redelijke termijn en 4 een vergoeding vanwege

schending van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Met de beslissing op bezwaar en de herziene beschikking was al

proceskostenvergoeding bezwaar 1 en de wettelijke rente toegekend 2 Op
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zitting is voorts erkend d3t de redelijke termijn is overschreden en dat Toeslagen
zich kan vinden in een vergoeding voor de overschrijding van de redeiijke termijn
3 dit is standaard 500 euro per haif jaar vertraging De schadevergoeding

vanwege schending van het Internationaai Verdrag inzake de Rechten van tiet

Kind 4 is betwist hier wordt nog uitspraak over gedaan

Daarnaast geeft de advocaat aan dat zij het vermoeden heeft dat niet alie op de

zaak betrekking hebbende stukken zijn overgeiegd Voorts doet de advocaat een

verzoek om aiie gespreksnotities waaruit teiefonisch contact van de burger met

de belastingdienst blijkt en nadere informatie over het jaar 2014 te overleggen
Dit betreft acht van de vijftien notities en deze acht worden ter zitting bij de

rechtbank overgeiegd

Ter zitting vraagt de advocaat aan Toeslagen of er nog andere stukken zijn

Hierop heeft de procesgemachtigde van Toeslagen geantwoord dit niet te weten

Hierop legt de advocaat uit zichzelf een versiag van bevindingen over dit stuk is

door Toeslagen niet aan de ouder of zijn advocaat verstrekt Het versiag van

bevindingen zoais hieronder wordt toegelicht had wel de status van een op de

zaak betrekking hebbend stuk moeten krijgen

3 Versiag van bevindingen documenttype 1

Versiag van bevindingen is wei oo de zaak betrekking hebbend stuk

Ats er twijfei is over de vraag of een bepaald document een op de zaak betrekking
hebbend stuk is dan dient deze vraag te worden voorgelegd aan vaktechnische

infrastructuur formed recht onder meer de landeiijk vaktechnisch cobrdinatoren

formeei recht Landeiijk Vaktechnisch Overleg formeel recht voorzitter

Kennisgroep formeel recht en de hoofddirectle fiscaliteit formed recht Nadere

bestudering van het versiag van bevindingen van deze casus leert dat de

gehanteerde lijn niet de juiste is Dit betekent dat het versiag van bevindingen in

deze casus wordt gekwalificeerd als een op de zaak betrekking hebbend stuk

Status van het versiao van bevindingen

Bij de behandeling van de bezwaren In deze casus waren in de loop van de tijd
verschiliende medewerkers betrokken Om te zorgen voor een efficiente

overdracht van kennls over individuele zaken is in iedere CAF zaak een versiag
van bevindingen gemaakt In dit versiag werd door de eerste behandelaar een

klantbeeid geplaatst gegevens over o a oude partner kinderen inkomen en

opvang en een samenvatting van de genomen acties zoais het versturen van een

vraagbrief met daarbij de iijst met gevraagde stukken

Door het opstellen van dit document werd voorkomen dat een andere

behandelaar in verschiliende systemen moet kijken wat er was gebeurd Op basis

van dit document kan onder meer worden vastgesteld welke stukken zijn

gevraagd welke zijn ingeleverd en welke ontbreken

Werkwiize Toeslagen

Op dit moment is de lijn van Toeslagen dat een versiag van bevindingen niet

behoort tot op de zaak betrekking hebbende stukken Een versiag van

bevindingen wordt daarom niet overgeiegd aan een belanghebbende diens

gemachtigde of de rechter De exacte reden waarom het versiag van bevindingen
dat overigens in alle CAF zaken worden opgemaakt dus niet uitsluitend in de CAF

zaken uit het project CAF 11 Hawaii niet werden gedeeld met de ouder of diens

gemachtlgden is niet formeel vastgelegd Het versiag van bevindingen is door

Toeslagen behandeld als interne en persoonlijke aantekeningen Het versiag van

bevindingen bevat geen aanvullende of nieuwe informatie maar bevat een

gedeeltelijke samenvatting van Informatie uit stukken die wel betrekking
hebben op de zaak Het interne karakter of het felt dat er geen nieuwe zaken in

het bevindingenverslag worden benoemd doen niet af aan de conciusie dat dit

bevindingenverslag met de ouder had moeten worden gedeeld
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4 Gespreksnotities documenttype 2

Status van

Dit is een verzamelpiek voor allerhande aantekeningen aantekeningenveld zou

een betere benaming zijn waaronder

• contact vanuit de belastingdienst met de ouder of derden verzonden

sms en telefonisch contact

• contact vanuit de ouder met de Belastingdienst baliebezoek telefonisch

contact

• interne behandeling en opmerkingen tussen behandelaren behandelaar

heeft actie verricht en neemt daarover een kort bericht op zoals brief

verzonden

De lijn van Toestagen Is dat niet alle gespreksnotities op de zaak betrekking
hebbende stukken zijn en daarom niet automatised worden overgelegd Dit is ook

eerder gecommuniceerd richting de Kamer in antwoord op gestelde Kamervragen

Per individuele zaak wordt bekeken of er in een dossier gespreksnotities aanwezig

zijn die van belang kunnen zijn geweest voor de beoordeling van bet recht op

een toeslag Indien dit het geval is worden deze notifies toegevoegd aan bet

dossier

Oordeel formeel recht

11 1

De advocaat had specifiek verzocht om gespreksnotities waaruit telefonisch

contact van de ouder met de Belastingdienst bleek en gespreksnotities met

informatie over het jaar 2014 Er is vervolgens gekeken welke notities daarop

betrekking hadden en die zijn overgelegd Van de in totaal 15 gespreksnotities

zijn er 8 overgelegd In deze casus is wel bekeken of de stukken inhoudelijk van

invioed waren voor de beoordeling van het recht op een toeslag

5 Het project CAP 11 Hawaii

Er zijn inmiddels acht stukken vertrouwelfjk met de kamer gedeeld over CAP 11

Hawaii Er zijn uitgebreide zoekslagen verricht en er zijn geen andere

documenten over CAP 11 Hawaii aangetroffen Er kan echter op dit moment niet

de garantie worden gegeven dat er geen andere stukken zijn Door de dienst

Toeslagen worden op dit moment echter wel nadere stappen ondernomen met

betrekking tot de zaak CAP 11 Hawaii Deze worden hieronder besproken

In het antwoord op Kamervragen wordt de schadevergoeding vanwege schending
van de redelijke termijn in de bezwaarfase niet genoemd

Vraag 7 Hoeveei gezinnen hebben een materiele en immateriele

schadevergoeding niet zijnde de nabetaiing van kinderopvangtoeslag waar zij
recht op hadden ontvangen en om hoeveei geld gaat het

Antwoord 7 In beginsel geldt dat schadevergoeding die verschuldigd is wegens

de vertraging in de voldoening van een geldsom bestaat uit de wettelijke rente

Dit betekent dat met de vergoeding van de wettelijke rente geacht wordt dat alle

schade ontstaan door vertraging in de voldoening van een geldsom is voldaan

Elke ouder die alsnog kinderopvangtoeslag heeft gekregen is conform artikel 27

van de Algemene wet inkomensafhankeiijke regelingen Awir een

rentevergoeding over het na te betalen bedrag toegekend Dat betreft 109

ouders
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Daamaast bestaat de mogelijkheid om een verzoek om aanvullende

schadevergoeding in te dienen Tot nu toe hebben drie ouders een dergelijk
verzoek Ingediend Deze verzoeken zijn alle drie afgewezen omdat die ouders niet

hebben aangetoond dat sprake is van geleden schade als gevoig van de

stopzeWng van de kinderopvangtoeslag Tegen afwijzing is bezwaar

aangetekend De behandeling van dit bezwaar loopt nog

Op grond van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

heeft een belanghebbende recht op een uitspraak binnen een redelijke termijn
Wanneer een bestuursorgaan te lang doet over de behandeling van een bezwaar

kan hij verzoeken om schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke

termijn De schadevergoeding bedraagt € 500 per half jaar overschrijding In een

deel van de CAP 11 Hawaii zaken is verzocht om schadevergoeding vanwege

schending van de redelijke termijn in de bezwaarfase Die is in een aantai

gevallen toegekend Toeslagen maakt een overzicht waarin staat in welke zaken

de redelijke termijn is overschreden of er een verzoek is gedaan of dit is

gehonoreerd en zo ja tot welk bedrag

Documenten in relatie tot CAP 11 Hawaii f2I

Gezien het feit dat recent stukken zijn opgedoken die bij een eerdere zoektocht

naar stukken niet zijn gevonden is de dienst Toesiagen bezig met een

hernieuwde zoektocht naar stukken die nog niet bekend zijn Er is a navraag

gedaan bij het merendeel van de betrokken teams waar hernieuwde

zoekopdrachten op de digitale samenwerkingsgebieden zijn gedaan Hier zijn

vooralsnog geen onbekende stukken uit voortgekomen

Verder zal worden gekeken of het mogelijk Is om vanaf een centraal punt een

zoekopdracht te doen binnen alle digitale samenwerkingsgebieden binnen

Toeslagen op de termen CAP 11 Hawaii en I g I Het is nog niet duldelijk
of dittechnisch gezien mogelijk Tot slot zal nog navraag worden gedaan bij de

medewerkers die In 2014 bij de regie van het onderzoek betrokken waren of zij

nog documenten in hun mail of persoonlijke schijven hebben die nog niet bekend

zijn

Casussoecifieke informatie oedeeld met de buitenwereld 31

Het is bevreemdend dat er een verslag van bevindingen en gespreksnotities
buiten de dienst Toeslagen zijn opgedoken terwiji deze niet aan partijen en de

rechtbank zijn verstrekt Dit is lets dat voor het eerst opviel na de uitzending van

Nieuwsuur in maart Er is door twee medewerkers van team beroep een melding

gedaan bij de p v directeur Toeslagen Een melding was naar aanleiding van de

uitzending en de ander was naar aanleiding van een zitting bij de rechtbank Er is

door de piv directeur contact opgenomen met het ministerie van Financien om te

kijken of er de mogelijkheid was tot het doen van een nader onderzoek De

conclusie was dat er op dat moment te weinig informatie was om een gericht
nader onderzoek te doen

Beoerken interne toeoano informatie binnen Toeslaoen f4I

Binnen de dienst Toeslagen is het besluit genomen om de toegang tot de stukken

in individuele zaken van het project CAP 11 Hawaii te beperken Alle reeds

bekende stukken zullen worden verplaatst naar een centrale digitale locatie waar

slechts enkele personen toegang tot zullen hebben

Werkinstructie onderzoek

Aan de Kamer is op 4 September vertrouwelijk een notitie uit 2016 over het

project CAP 11 Hawaii gezonden In deze notitie staat Waarschijnlijk kun je bijna
niets toekennen Deze notitie is geen officible werkinstructie maar een

document met achtergrondinformatie voor de bezwaarbehandelaar De

behandelaar moest elk dossier op zijn eigen merites beoordelen De opmerking
dat er waarschijnlijk niets toegekend kan worden is een persoonlijke verwachting
van de auteur van de notitie gebaseerd op ervaringen Dit is ook zo toegelicht
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aan de Kamer bij brief van 11 September Overigens is het merendeel van de

ingediende bezwaarschriften gegrond verklaard

Aan de directeur Toesiagen is door u gevraagd te onderzoeken hoe het kan dat

niet alle stukken zijn overgelegd in reactie op de Kamervragen Hierbij is ook

gevraagd te kijken naar de hoe werkinstructies en andere documenten die voor

de storing en verantwoording van de behandeling door kantoor Toesiagen van

belang zijn tot stand komen en opgeslagen worden op welke punten zich

tekortkomingen voordoen en verbeteringen te benoemen Deze notitie met

uitkomsten wordt volgende week voorgelegd aan u

Voor de 17 zaken waarin het hoger beroep nog loopt gaat het onder meer over

het niet verstrekken van gespreksnotities en het verslag van bevindingen maar

het ook over de inhoud van het besluit

Samenhano andere zaken

Bij het nemen van besluiten over bijvoorbeeld het delen van

bevindingenrapporten en gespreksnotities is het van beiang om te kijken naar de

impact op andere vergelljkbare zaken In atle CAF zaken zijn
bevlndingenverslagen gemaakt per casus

Pagina 8 van 8

00022



Pagina 1 van 1

GeprintmetDigidoc2op 19 09 2018 17 17

Parafenoverzicht

buiten verzoek

00022



Kinderopvangtoeslag CAF 11 Hawaii

Actieplanning na bespreking 20 September 2018 om 10 00

N ACTIE TOELICHTING ACTIEHOUDER OPLEVERING PRODUCT

R

Erkennen Ontstane werkwijze is niet conform

8 42 Awb

Informatiehuishouding Toeslagen is

niet op orde

Passage Kamerbrief

met duiding van

tekortkomingen in

ontstane werkwijze en

informatiehuishouding
inclusief gewenste en in

gang gezette

aanpassingen

1 28 9 2018

10 2 8

Opstellen beleid en

instructie

Instellen Landelijk vaktechnisch

Coordinator LavaCo formeel recht

voor Toeslagen met als taak

a Zorgdragen voor

kwaliteitsborging Dus ook in

andere zaken dan in het project
CAF 11 Hawaii

b Opstellen Instructie

c Inbedding Toeslagen in

vaktechnische infrastructuur BD

middels beleidsbesluit

Opstellen formeel

vastgestelde instructie

2 Instructie en

beleidsbesluit

start vooraf aan

plenair debat

Vrijmaken LavaCo

Formeel Recht

voor Toeslagen
reeds gebeurd

Lopende zaken CAF 11

Hawaii herstellen

zoekactie

Stukken inzake 17 lopende dossiers

actief en ruimhartio verstrekken

waarbij precedentwerking niet uit oog

mag worden verloren

Interne check door LavaCo Formeel

Recht

Extra controle op zoekactie door

bijvoorbeeld EDP auditor RA van de

kennisgroep Toezicht monitoren

Externe toets op zaken en verstrekte

stukken door de Landsadvocaat

Toeslagen i s m

UHB FJZ en

Landsadvocaat LavaCo

formeel recht voor

Toeslagen en EDP auditor

Interne check 28 9

2018

Externe check start 1

10 2018

Voor plenair debat

uitkomsten voor de

16 lopende zaken

Zoekactie voor

plenair debat

Eventuele

herbeoordeling CAF

breed 227 zaken

onbekend

Overzicht conclusies van

alle 17 lopende zaken

CAF 11 Hawaii

3

4 Verstrekking stukken in

afqesloten zaken

Ruimhartig de mogelijkheden voor

herbeoordeling in kaart brenqen als

2e helft oktober 2018 Overzicht van

moqeliikheden
10 2 8
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project CAF 11 Hawaii ontbrekende bewijsstukken alsnog
worden aangeieverd
Dit geidt voor aiie iopende en

afgeronde zaken

Controle of er aisnog 8 42 Awb

stukken moeten worden verstrekt

Landeiijk
Vaktechnisch

Coordinator formeei

recht

herbeoordeiing
Intern overzicht van aile

zaken met condusie over

handeiingsperspectief

Herbeoordeien

schadevergoeding
Ruimhartig de mogeiijkheden voor

schadevergoeding in kaart brengen
vanwege schending redeiijke termijn
en andenszins

Herbeoordeiing 17 zaken op

mogeiijkheden schadevergoeding
voornameiijk in het kader van de

schending redeiijke termijn
Eventueei ook CAF breed beoordeien

of schadevergoedingen moeten

worden toegekend onder begeieiding
van Landeiijk vaktechnisch

Coordinator Toesiagen

Voor pienair debat5 Notitie toepassing

schadevergoeding inci

precedentwerking voor

heie Beiastingdienst

10 2 e

Opsteiien beieid

overzicht van aiie zaken

6 Structureren

infomnatiehuishouding

Informatiehuishouding bij Toesiagen
is niet op orde

Er is onderzocht hoe reievante

documenten voortaan wei tijdig boven

tafei komen en hoe deze stukken

goed worden gearchiveerd
Dit betreft zowei informatie op

dossierniveau ais informatie op

geaggregeerd niveau

Nnb Intern onderzoek over

informatiehuishouding
passage Kamerbrief

preventie

10 2 e

Zaken die mogeiijke
raken aan Geen

powerpiay maar fair

play

Zoais een andere fraudezaak uit

2013 waar ouders geconfronteerd
werden met terugvorderingen omdat

niet voidaan de voorwaarden voor het

recht op kinderopvangtoesiag
Het Kameriid Peters CDA heeft 3

September ji vragen gesteid over de

mogeiijkheid voor gedupeerde ouders

om betaiingsregeiingen met de

Beiastingdienst te kunnen treffen

Aandacht voor precedentwerking

UHB i s m Toesiagen Nnb Kamervragen bezien met

aandacht voor

precedentwerking

7
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■iit Ministerie van Financien

UDO

TEerra wj

Uftvoerlngsbeleld DGBel

Inlichtingen
TER INFORMATIE

Aan

de Staatssecreta
10 2 e 1U 2 e

10 2 e

1E2S

Datum

21 September 2018

Notitienummer

2018 0000160416notitie Toeslagen onderzoek naar verstrekking stukken bij

beantwoording Kamervragen
10 2 e

Van

Aanleiding

Op 30 augustus zijn Kamervragen van het lid Omtzigt over het project CAF 11

Hawaii in een zaak over kinderopvangtoesiag beantwoord De Kamer verzocht in

die vragen om aiie interne en reievante documenten over de zaak mee te sturen

Dat is in eerste instantie niet gebeurd Niet alle stukken zijn aan u verstrekt om

de Kamervragen volledig te beantwoorden Naar aanleiding van die constatering
heeft de DG Belastingdienst aan de directeur Toeslagen de opdracht gegeven na

te gaan hoe het heeft kunnen gebeuren dat niet alle reievante documenten door

Belastingdienst Toeslagen verstrekt zijn Deze opdracht hield ook in na te gaan

hoe werkinstructies en andere documenten die voor de sturing en verantwoording
van de behandeling door kantoor Toeslagen van belang zijn tot stand komen en

opgeslagen worden na te gaan op welke punten zich tekortkomingen voordoen

en verbeterlngen te benoemen

dlrecteur generaal

Belastingdienst

Kapie aan

Bijiagen
1

Kernpunten
• Bijgaand treft u ter informatie de rapportage van de directeur Toeslagen
• Uit de rapportage blijkt de achtergrond van het aanvankelijk niet

verstrekken van documenten voor de beantwoording van Kamervragen
o De verklaring voor het in juni 2018 niet verstrekken van het

Evaluatie rapport CAF 11 is gelegen in de afweging dat dit

document niet voldoet aan de kenmerken zoals genoemd in de

vraag van de Tweede Kamer Dit document maakte deel uit van

de op 30 augustus bij de Kamer vertrouwelijk ter inzage gelegde
set documenten

o De twee andere documenten die op 4 September nagezonden zijn

waren door verschlllende oorzaken niet in beeld bij de

beantwoording van de Kamervragen op 30 augustus
• In de rapportage is een aantal verbetervoorstellen opgenomen De

directeur Toeslagen zal deze verbeterlngen in gang zetten

Toelichting
Het onderzoek van Toeslagen richtte zich op drie documenten

• Het document Evaluatie rapport CAF 11 Hawaii was bekend tijdens de

beantwoording op 8 juni 2018 van de Kamervraag naar intern onderzoek

naar aanleiding van het onderzoek van de Nationale ombudsman

Toeslagen heeft dit document niet in de beantwoording van de

Kamervraag in juni betrokken omdat het document beoordeeld Is als zich

niet kwalificerend als intern onderzoek niet gemaakt is naar aanleiding
van het onderzoek van de Nationale ombudsman en er niet zoals

vermeld in de vervolgvraag van de Kamer in 2015 over gerapporteerd is
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Dit document maakt wel deel uit van de op 30 augustus vertrouwelijk ter

inzage gelegde set documenten Uit dit document komt het citaat in

Trouw Er is dus vooral op individueei niveau gezocht naar gronden om

de toeslag af te wijzen
• De Concept leidraad afhandeling bezwaren [

24 06 2016 is niet bij de op 30 augustus vertrouweiijk ter inzage gelegde
documenten gevoegd omdat bij de verstrekking van stukken uitgegaan is

van de inventarislijst bij een eerder Wob besiuit inzake CAP 11 Dit

document is niet op deze lijst gezet omdat het document hoewel

geschreven naar aanleiding van de bezwaarbehandeling in de CAP 11

zaak de aigemene werkwijze bij bezwaarbehandeiing beschrijft
• Het document Casus Hawaii CAP zaak i0 2 g GOB Bezwaar is niet bij

de op 30 augustus vertrouweiijk ter inzage gelegde documenten gevoegd
omdat het niet gevonden is bij de inventarisatie van stukken voor het

hiervoor genoemde Wob verzoek Uit dit document komt het citaat in

Trouw Waarschijnlijk kun je bijna niks toekennen

• Uit de rapportage biijkt vender dat verbeteringen aangebracht dienen te

worden door procedures voor beantwoording van Kamervragen en voor

de totstandkoming van werkinstructies en andere relevante documenten

op te steiien en formed vast te stellen door de kenbaarheid van de

status van documenten te verbeteren en door maatregelen te treffen die

de vindbaarheid en toegankeiijkheid van documenten verbeteren De

directeur Toeslagen zai deze verbeteringen in gang zetten

] versie 0 1 d d10 2 g
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Ministerie van Financien

m

TER INFORMATIE Belastingdienst Toeslagan

Inlichtingen
Aan

directeur generaal Belastingdienst
10 2 e

]@belastingdlenst nt1U 2e

wwWrrTiinrin nl

Datum

17 September 2018

Notitienummar

2018 0000158982

notitie Verstrekking van documenten door

Belastingdienstyioeslagen

Auteur

10 2 e

directeur Toeslagen

Kopie aan

hoofddirecteur Control en

Bedrijfsvoering DGBel

Inleiding

Op 4 September heeft u mij opdracht gegeven na te gaan hoe het heeft kunnen

gebeuren dat bij de beantwoording van Kamervragen over de CAF 11 zaak niet “arlr^r^ragen dd 6 augustus 2018

alle gerelateerde documenten door Beiastingdienst Toeslagen B T zijn verstrekt rnetantwoorden ms st m is

Tevens werd gevraagd om na te gaan hoe werkinstructies en andere voor

behandeling reievante sturings en verantwoordingsdocumenten tot stand komen

en opgeslagen worden Daarbij was het verzoek om tekortkomingen en

verbeteringen te benoemen Met deze notitie informeer ik u over mijn

bevindingen en over de noodzakelijke verbeteringen

Kernpunten

• Het document Evaluatie rapport CAF 11 Hawaii was bekend tijdens de

beantwoording op 8 juni 2018 van de Kamervraag naar intern onderzoek

naar aanielding van het onderzoek van de Nationale ombudsman verder

No B T heeft dit document niet in de beantwoording betrokken omdat

het document beoordeeid is ais zich niet kwaiificerend als intern

onderzoek niet gemaakt is naar aanieiding van het onderzoek van de No

eh er niet in 2015 over gerapporteerd is

• De Concept leidraad afhandeling bezwaren [

24 06 2016 is niet bij de op 30 augustus vertrouwelijk ter inzage geiegde
documenten gevoegd omdat bij de verstrekking van stukken uitgegaan is

van de inventarislijst bij een eerder Wob besluit inzake CAF 11 waarop

dit document niet voorkwam

• Het document Casus Hawaii CAF zaak iQ 2 g GOB Bezwaar is niet bij

de op 30 augustus vertrouweiijk ter inzage geiegde documenten gevoegd
omdat het niet gevonden is bij de inventarisatie van stukken voor het

hiervoor genoemde Wob verzoek

• Bevindinoen

• Tijdens het onderzoek is gebleken dat er aeen vastoesteide procedures

bekend zijn voor de beantwoording van Kamervragen en voor de

vaststeliing van werkinstructies door B T Ook is opgemerkt dat

werkinstructies en andere voor de storing van en verantwoording over de

behandeiing door kantoor Toesiagen reievante documenten op

verschiliende olaatsen opoesiaaen zijn Dit werkt belemmerend voor de

toegankeiijkheid en vindbaarheid van documenten Hierdoor is niet uit te

sluiten dat bepaaide documenten niet gevonden worden als daarnaar

gezocht wordt

] versie 0 1 d d10 2 g
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• Aanbevellnaen

11 1

• Deze aanbevelingen over de te treffen verbeteringen neem ik over Ik zal

stappen in gang zetten om te komen tot het opstellen en vaststellen van

de genoemde procedures om de kenbaarheid van de status van

documenten te verbeteren en om de vindbaarheid en toegankelijkheid
van documenten te verbeteren

Toelichting

Opdracht

Naar aanleiding van de constatering dat Toeslagen niet alle stukken aan de

staatssecretaris verstrekt heeft die van belang waren voor de beantwoording van

vragen van de Tweede Kamer verstrekt de DG Belastingdienst aan de directeur

Toeslagen de opdracht

1 te onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat niet alle relevante

documenten door Toeslagen aan de staatssecretaris zijn verstrekt

2 te onderzoeken hoe werkinstructies opgesteld worden voor de handmatige

behandeling door medewerkere van Toeslagen hoe deze werkinstructies door

of namens de leiding van Toeslagen vastgesteld worden en hoe

werkinstructies en andere voor de sturing en verantwoording van Toeslagen
relevante documenten opgeslagen gearchiveerd worden naar aanleiding
daarvan aan te geven op welke punten zich tekortkomingen voordoen en

verbetermaatregelen te benoemen

En daarover aan de DG Belastingdienst te rapporteren

Onderzoek

Het onderzoek is onder mijn verantwoordelijkheid door Belastingdienst Toeslagen

uitgevoerd Medewerkers van B T die in juni en augustus 2018 betrokken zijn

geweest bij de beantwoording van de kamervragen over de CAP 11 zaak is

gevraagd om toelichting emails en documenten Daarnaast is aan de uitvoerende

teams van B T gevraagd vragen te beantwoorden over werkinstructies en andere

voor de sturing en verantwoording relevante documenten Hun antwoorden zijn

gebruikt bij het onderkennen van tekortkomingen en bij het formuleren van

verbetermogelijkheden

Onderdeet 1 Verstrekking documenten verloop van de vraagsteiting en de

beantwoording

Op 8 juni 2018 is geantwoord op kamervragen over de 21e Halfjaarsrapportage

Belastingdienst^ Vraag 41 luldt Is er In het kader van het onderzoek naar geen

powerpiay maar fairplay een intern onderzoek gedaan naar de operatie caf 11

hawati Zo ja wanneer is dat gedaan en kunt u het rapport uit 2015 aan de

Kamer doen toekomen Het antwoord op deze vraag luidt In het kader van het

onderzoek Geen powerpiay maar fair play is geen intern onderzoek uitgevoerd
naar de genoemde operatie

^
Vergaderjaar 2017 2018 Kamerstuk 31066 nr 401 bijiage blg 839367
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Bij de voorbereidtng van de beantwoording was het’Evaluatie rapport CAP 11

Hawaii in beeld Het document is opgesteld in februari 2016 maar niet gedateerd
In het document worden cijfers vermeld waarboven staat Opbrengsten cijfers

voorjaar 2015

B T heeft het document niet als onderzoek willen betitelen en er is geen ander

onderzoek uit 2015 bekend De afweging die B T gemaakt heeft is dat het

Evaluatfe rapport CAFll Hawaii bedoeld is om op het niveau van medewerkers

de opgedane bevindingen in de vooriiggende casus te deien De inhoud bevat niet

de resultaten van een uitgevoerd intern onderzoek of uitgevoerde evaluatie ook

al draagt het document wel de titel Evaluatie rapport Zowei een intern

onderzoek ais een evaluatie zijn in deze casus niet uitgevoerd Bij een intern

onderzoek wordt ten minste de gehanteerde werkwijze tegen het licht gehouden
en bij een evaluatie hoort onder meer een beschouwing over wat er niet goed is

gegaan In het Evaluatie rapport CAFll Hawaii zijn deze onderdelen niet terug

te vinden

Daarnaast is het rapport niet opgesteid in het kader van het onderzoek van de

Nationale ombudsman Het rapport is van februari 2016 Het onderzoek van de

Nationale ombudsman dat geresulteerd heeft in het het rapport Geen powerplay
maar fair play is in 2017 uitgevoerd Binnen B T is overwogen een stap verder te

gaan dan het beantwoorden van de vraag zoals die gesteld is en het Evaluatie

rapport CAFll Hawaii te noemen in het antwoord Daarbij zou echter

aangegeven moeten worden dat dit document vanwege zijn aard niet openbaar

gemaakt kan worden Er is daarom gekozen voor de beantwoording van de vraag

zoals die gesteld is

Op 12 juni 2018 wordt een Wob verzoek over CAFll Hawaii afgewezen Bij het

besluit is een inventarislijst opgenomen van de documenten die betrekking
hebben op de zaak Dat zijn de volgende 6 documenten

1 CAFll beschrijving d d 7 10 2012 N B betreft onjuist jaartal moet

2013 zijn
2 Overdrachtsdocument CAFll d d 3 4 2014

3 Draaiboek CAFll d d 10 4 2014

4 INTERNE NOTITIE met bevindingen 21 5 2014

5 Analyse d d 1 6 2014

6 Evaluatie rapport CAFll

Voor het opstellen van deze lijst is langs de lijn van het proces naar stukken

gezocht voorbereldlng primaire besluiten bezwaar en hoger beroep De

stukken zijn verzameld uit de gemeenschappelljke fllegebieden Q schijven van

team Handhavingsregie teams Bezwaar en team Beroep De gemeenschappelljke

filegebieden van CAF en van de teams Integraal Subjectgericht Toezicht 1ST

waren hiervoor niet toegankelijk Deze teams zijn mondeling gevraagd naar het

bestaan van werklnstructies die voor het Wob verzoek van belang waren waarop

aangegeven is dat deze er niet zijn

Bij het opstellen van de inventarislijst was het document Concept leidraad

afhandeling bezwaren [

Aanleiding voor het opstellen van de Concept leidraad was de moeite die

bezwaarbehandelaren hadden met de omvang van de dossiers B T heeft de

afweging gemaakt dat hoewel de bezwaarschriften in de zaak CAFll Hawaii de

aanleiding waren voor het opstellen van de concept leidraad de inhoud niet

specifiek gericht is op de behandeling van bezwaren in deze casus De Concept

leidraad is generiek opgesteld en kan bij de behandeling van ieder bezwaarschrift

van de kinderopvangtoeslag worden gebruikt De Concept leidraad is daarom niet

opgenomen op de inventarislijst Uit de Concept leidraad zelf blijkt expliciet dat

dit geen Instructie is

versie 0 1 d d 24 06 2016 in beeld10 2 g

Uit de bestandsnaam van dit document blijkt dat het om een concept gaat
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op 6 augustus 2018 stelt de Tweede Kamer 28 vragen over het stopzetten van de

kinderopvangtoeslag Op 30 augustus worden deze beantwoord vragen en

antwoorden 8 t m 15 zijn opgenomen in de bijiage
De Kamer vraagt specifiek naar het evaluatierapport CAF 11 Daarop Is het

Evaluatie rapport CAFll ter vertrouwelijke inzage verstrekt Bij de

beantwoording van de kamervragen over het bestaan van andere stukken is

uitgegaan van de inventarislijst bij het Wob besluit van 12 juni 2018 omdat

aangenomen werd dat de inventarlsiljst de documenten bevatte die betrekking

hadden op de CAF 11 operatie Het document Concept leidraad afhandeling
bezwaren [ ] versie 0 1 d d 24 06 2016 stond niet op de genoemde

inventarislijst B T heefl geen vastgestelde procedure voor de beantwoording van

kamervragen die aanwijzingen geeft voor de manier waarop de beantwoording

van kamervragen tot stand dient te komen

In een artikel van 4 September 2018 citeert dagbiad Trouw uit twee documenten

van de Beiastingdienst
• Er is dus vooral op individueei niveau gezocht naar gronden om de

toeslag af te wijzen Dit komt uit het Evaiuatle rapport CAFll van

februari 2016 Dit document stond op de inventarislijst van het Wob

besiuit van 12 juni en is op 30 augustus vertrouweiijk aan de Tweede

Kamer ter inzage verstrekt

• Waarschijnlijk kun je bijna niks toekennen Dit komt uit een document

Casus Hawaii CAF zaak i0 2 g GOB Bezwaar van april 2016

10 2 g

Het document Casus Hawaii CAF zaak I io 2 g | gob Bezwaar is btj de

behandeling van het Wob verzoek van 20 maart 2018 en daardoor bij de

beantwoording van de kamervragen van 6 augustus 2018 niet in beeld geweest

Het document is binnen B T eerder via email beschikbaar gesteld en In het

fiiegebied van de IST teams geplaatst In de bedoelde mail geeft de opsteller van

het document aan dat er geen aparte Instructie is voor bezwaar in deze casus

en dat de bezwaarbehandeling de reguliere procedure doorloopt Bij het opstellen

van de inventarislijst voor het eerder genoemde Wob besluit is het document niet

aangetroffen en is het bestaan ervan niet gemeld Toen duidelijk werd dat dit

document ter vertrouwelijke kennisname aan de Tweede Kamer gestuurd zou

worden is ook de Concept leidraad afhandeling bezwaren [

0 1 d d 24 06 2016 weer in beeld gekomen Beide documenten zijn alsnog

vertrouweiijk ter inzage gelegd

10 2 g ] versie

Onderdeel 2 Opstellen opslaan en beschikbaar stellen van werkinstructles voor

de handmatige behandeling en andere voor de storing en beheersing relevante

documenten

Ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag zijn vragen voorgetegd aan

de productieteams en aan een deel van de regieteams^ Daarnaast is het

overzicht dat B T heeft van alle gedeelde netwerkschijven opgevraagd en is

gezocht naar vastgestelde procedurebeschrijvingen voor de totstandkoming van

werkinstructies Er heeft geen verder onderzoek naar documenten

opslagstructuren e d plaatsgevonden

De votgende vragen zijn voorgelegd aan de teams

• Welke formeel vastgestelde werkinstructies worden binnen het team

gebruikt
• Zijn de werkinstructies die langs deze weg tot stand zijn gekomen

toereikend voor de uitvoering van de verschillende processen binnen

het team

• Als er sprake is van behoefte aan aanvullende handreikingen
instructies en soortgelijke documenten welke stukken zijn dit

^
Productieregie Kwaliteitsregie Handhavingsregte HHR Toezicht Integraal

Subjectgericht Toezicht 1ST Uitval Uitworp Belcentrum Stella Klacht Bezwaar Beroep
Fraude en Vraag
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Afs er sprake is van {behoefle aan aanvullende handreikingen welke

waarborgen zijn getroffen voor de kwaliteit actualiteit

toegankelijkheid en kenbaarheid van de status van deze

handreikingen
Welke andere voor de storing en verantwoording van Toeslagen
relevante documenten zijn er

Ais er sprake is van andere voor de storing van verantwoording van

Toesiagen relevante documenten welke waarborgen zijn getroffen
voor de kwaliteit actualiteit toegankelijkheid en kenbaarheid van de

status van deze documenten

Uit de reacties van de teams blijkt dat er diverse locaties zijn voor het aanhouden

van instructies en andere relevante documenten

• Via Intranet zijn het handboek de werkinstructies modules en de

kenrisbank te benaderen

• Sommige teams maken gebruik van ConnectPeople en maken daar

wiki s op aan Een wiki kan door iedere medewerker aangemaakt
worden er zijn geen algemeen geldende afspraken voor het beheer

van wiki s die gebruikt worden in het primaire proces

• Teams kunnen ook gebruik maken van gemeenschappelijke

filegebieden waardoor aan specifieke groepen medewerkers zoals de

medewerkers van een team toegangsrechten kunnen worden

toegekend Voor B T zijn er tenminste ongeveer 80 van deze Q

schijven waarvan overigens duidelijk is dat deze niet allemaal voor

het primaire proces gebruikt worden Op deze Q schijven kan een

veelvoud aan mappen staan Gezien de naamgeving is een deei van

Q schijven verouderd en mogelijk niet meer in gebruik Er bestaat

onduidelijkheid over hoe het beheer van deze Q schijven geregeld is

Voor de documenten die als gemeenschappeiljk kaderstellend beschouwd worden

voor de uitvoering handboek werkinstructies en kennisbank zijn geen

geformaliseerde procedures beschikbaar voor het opstellen reviewen

goedkeuren vaststellen en beheer Uit de reacties op de vragen is niet zonder

meer op te maken dat de teams een volledig gelijk beeld hebben van wat anders

dan de in de vorige zin genoemde bronnen ais werkinstructie beschouwd wordt

en van wat de voor de storing en verantwoording van Toesiagen relevante

documenten zijn

De voor de storing van en verantwoording over de behandeling binnen B T

relevante documenten bevinden op uiteenlopende plaatsen Uit de rondgang

iangs de teams komen signalen dat deze versnippering leidt tot siechte

toegankelijkheid en dat de bronnen deels niet actueel zijn

Uit de punten hiervoor voIgt dat het niet uit te siuiten is dat zoals in de

onderhavige zaak het geval is geweest bepaalde relevante documenten niet

gevonden worden als daarnaar gezocht wordt voor beantwoording van

kamervragen of anderszins

Naast de documenten die van belang zijn voor de uitvoering van en

verantwoording over het primaire proces zijn er voor de storing en

verantwoording relevante documenten te onderkennen waar het gaat om

agenda s en stukken van het regieteamleidersoverleg RTO en het MT B T MT

besluiten jaar plannen rapportages en verantwoordingen

• De stukken en verslagen inclusief besluiten van het MT overleg B T

worden vanaf 2013 in iBabs bewaard De verslagen van het MT overleg

inclusief besluiten zijn voor alle medewerkers toegankelijk via intranet

Naast de reguliere MT overleggen zijn er MT dagen Op deze MT dagen
wordt onder andere gereflecteerd op de ondertlnge samenwerking en

worden inhoudelijke onderwerpen geagendeerd als deze niet tot een
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volgend regulier MT overleg kunnen wachten Van de MT dagen wordt

geen verslag gemaakt
• Het RTO is een overleg tussen regieteamleiders en dient ter voorbereiding

op de beslultvorming in het MT over onderwerpen die meer dan een

regiegebied raken De stukken en verslagen van het RTO worden vanaf

2014 in iBabs bewaard en zijn toegankelijk voor daartoe geautoriseerde

medewekers

• In dit kader bestaan de jaar plannen uit de ingediende begroting van

B T de budgetbrieven aan B T en het jaarcontract De rapportages en

verantwoordingen bestaan uit het maandbeeld KPI s kantoor en keten

de maandelijkse verzuimrapportage en de tweemaandelijkse reflectie

door de directeurToeslagen daarop de maandelijkse flnanciele

rapportage en de viermaandsrapportages De documenten worden matig

gestructureerd opgeslagen op een Q schijf

Verbetermaatregelen

11 1
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Ministerie van Financien

030 2 b
g 08^1

Cluster Uitvoeringsbeleld
TER BESPREKING

Aan

de Staatssecre 10 2 e
10 2 e

10 2 e l@iminfin nl

www mirifin nl

Datum

24 September 2018

Notitienummer

2018 0000162289notitie Actielijst CAF 11 Hawaii

10 2 e

Van

directeur generaal

BelasCingdienstAanleiding
Naar aanleiding van de artikelen in Trouw over het achterhouden van informatie

door de Belastingdienst is het project CAF 11 Hawaii over stopgezette

kinderopvangtoeslag besproken Tijdens die bespreking is ook vooruitgekeken
naar het plenaire debat en de beantwoording van nieuwe vragen van het lid

Omtzigt over bovengenoemde casus In de bespreking is een aantal zaken

benoemd die in de aanloop naar het debat uitgezocht en uitgewerkt dienen te

worden In de bijiage zijn de gemaakte afspraken benoemd en voorzien van

actiehouders Conform de wens van de staatssecretaris zal in aanloop naar het

debat de voortgang van de acties twee keer per week met hem besproken

worden

Kopje aan

Bespreekpunten
• Bijgaande actielijst wordt op woensdag 26 September om 8 30 met u

besproken
• U krijgt tijdens het overleg per actiepunt een mondelinge update van de

voortgang Deze voortgang bereikt u na afloop van de bespreking ook

schriftelljk
• Voorafgaand aan het nog te piannen plenaire debat wordt de Kamer

geinformeerd over de voortgang van deze acties In de brief worden

passages opgenomen over

1 Het erkennen van de verkeerde werkwijze
2 De beoordeling van de 17 lopende zaken

3 Het in gang gezette proces voor het opstellen van een instructie

4 De maatregelen voor een betere informatiehuishouding

O
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Ministerie van Financien

Cluster Uitvoeringsbeieid

Inlichtingen
J TERSTOND

TER BESPREKING

Aan

de staatssecretc 10 2 e10 2 e

I 10 2 e I

www minfin nl

Datum

1 oktober2Q18

notitie
Notitienummer

2018 0000165870

Bespreking voortgang KOT CAF 11 Hawaii
Auteur

10 2 e

Van

directeur generaal

Belastingdienst

Kopie aan

Aanleiding

Op woensdeg 26 September zijn er zeven acties op het CAF 11 Hawaii project

vastgesteld Ook zijn de uitkomsten van het interne onderzoek naar

werkinstructies bij Toeslagen besproken In deze notitie wordt in navolging hierop

een reactie gegeven op het artikel in Trouw van 29 1 1 Daarnaast wordt de

voortgang beschreven op vier acties de zoekactie EDP auditors 2 de

herbeoordeling beroepszaken Landsadvocaat 3 de vaktechnische inbedding

d m v beieidsbesiuit 4 en een schadevergoeding redelijke termijn 5

Op 5 oktoberontvangt u de concept Kamerbrief en de beantwoording op de

vragen van Omtzigt Beoogde verzending is dinsdag 9 oktober Er is nog geen

pienair debat gepland

Bespreekpunten

11 1

• De eerste bevindingen van de EDP auditors en de Landsadvocaat

Kern

1 Artikel Trouw

• Trouw heeft afgelopen zaterdag wederom aandacht besteed aan de Kot

zaak bij rechtbank Amsterdam De rechtbank heeft dinsdag 25 September

2018 uitspraak gedaan De uitspraak is vrijdag 28 September 2018

gepubiiceerd op rechtspraak ni

• De Kot over 2014 is door Toeslagen toegekend op 3 april 2018 De

rechtbank oordeeit dat de Toeslagen op 3 September 2014 al had kunnen

vaststelien dat beianghebbende recht had op kinderopvangtoeslag omdat

de stukken destijds compieet waren De rechtbank kent in lijn met de

jurisprudentie een vergoeding toe wegens overschrijding van de redelijke

termijn van euro 2000 euro 500 voor elk haifjaar of gedeeite daarvan

dat de procedure langer heeft geduurd dan twee jaar Overige

schadevergoeding EVRK wordt niet toegekend wegens onvoldoende

onderbouwing
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2 EDP auditors

• Op de zaak betrekking hebbende stukken zijn een deelverzameling van

alle stukken die zich in een dossier bevinden A te op de zaak betrekking
hebbende stukken kunnen alleen verstrekt iworden als het ondertiggende
dossier volledig is

• Om de volledigheid in kaart te brengen heeft de Toesiagen de opdracht

gekregen om nogmaals alle systemen te doorzoeken op stukken die niet

in de dossiers van beianghebbenden in het CAF 11 Hawaii project

gevoegd zijn De opdracht spitst zich toe op de zaken in dit project waarin

beroep loopt Tegeiijkertijd is dezelfde opdracht aan twee EDP auditors

van de Belastingdienst Grote Ondernemingen verstrekt Tot nu toe heeft

de zoekactie van de EDP auditors een stuk naar boven gebracht dat

nader beoordeeld zal moeten worden

• De EDP auditors zijn vooralsnog drie dagen bezig geweest de locaties die

moeten worden doorzocht in kaart te brengen Vervolgens zullen zij die

bestandiocaties gaan doorzoeken naar nieuwe CAF 11 Hawaii

documenten

3 Bevindingen Landsadvocaat

• De Landsadvocaat is bezig de zaken in dit project waarin beroep loopt te

beoordelen en een analyse te maken over de op de zaak betrekking
hebbende stukken Daarnaast zal een advocaat van kantoor

Landsadvocaat morgen al in een Kot procedure de Toesiagen

vertegenwoordigen
• Er is een memo van de Landsadvocaat onderweg naar het ministerie

waarin de bevindingen op de eerste drie beroepszaken worden besproken
U ontvangt de conclusies hieruit zodra deze bij ons bekend zijn

4 Beleidsbesluit

11 1
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5 Schadevergoeding

Beleidsvoornemen foehele Belastinadienst

11 1

CAF 11 Hawaii

• Als de afhandeling van een bezwaar langer heeft geduurd dan twee Jaar

krijgt de indiener van het bezwaarschrift een schadevergoeding
• Voor ieder deel van een half jaar dat het langer heeft geduurd wordt

een vergoeding van €500 toegekend
• Uitzondering als er beroep is ingesteld kan bij de rechter om

schadevergoeding vanwege schending van de redelijke termijn worden

verzocht

Cilfers faantallen oevallen waarbll bezwaartermtin is overschreden^

• Op basis van 95 van het Interne overzicht

2014 6 {waarvan 3 in beroep zijn gegaan

2013 9 waarvan 6 in beroep zijn gegaan

2012 4 waarvan 1 in beroep is gegaan
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Bijtage 1 Actielijst CAF 11 Hawaii

Herbeoordelingv x Kamerbrief debat

26 9 Start EDP auditor zoeksystemen
28 9 Dossiers liggen bij landsadvocaat

voor herbeoordeling

1 10 12 00 aanievering eerste passages

Kamerbrief

1 Erkenning werkwijze Toeslagen

informatiehuishouding motivering

interne besluitvorming | io 2 e ]
2 Instructie rechtsvragen procedures

RvS vastgesteide constructie 8 42 Awb

3 Stavaza 17 lopende zaken

I io 2 e TToeslagen
4 5 Actie beschrijven brieven sturen

recht op schadevergoeding redeiijke

termijn en aanvuilend bewijs aanieveren

V

1 10 Contact EDP auditor io 2 e

1 10 Contact landsadvocaat eerste

indruk inbreng rechtszaak 2 10

lO Z e

Concept beleidsbesiuit reactie op de

iijn van het stuk

10 2 e

27 9 Toesiagen I io 2 e Hafronden

check 16 dossiers

2 10 12 00 aanievering eerste passages

Kamerbrief

1 Erkenning werkwijze Toesiagen

informatiehuishouding motivering

interne besluitvorming io 2 e |

2 Instructie rechtsvragen procedures

RvS vastgesteide constructie 8 42 Awb

27 9 Dossiers naar Landsadvocaat en

EDP auditor io 2 e

10 2 e

3 Stavaza 17 iopende zaken

io 2 e ] Toeslagen
4 5 Actie beschrijven brieven sturen

recht op schadevergoeding redeiijke

termijn en aanvuilend bewijs aanieveren

| 10 2 e [Toeslagen

28 10 Feedback voor 10 00 tasversie

rondsturen

1 10 Eerste bevindingen LA retour2 10 Bespreking voortgang acties met

staatssecretaris

Week 1 10 conceptbrieven maken voor

totale groep min 14 min 17 En groep

166 plus 55 Niet actief op andere

dossiers zoekacties doen Voorleggen
aan staatssecretaris

• een brief aan ouders met daarin

aangegeven dat ze recht op

schadevergoeding hebben of

• een brief aan ouders met de

mogelijkheid om aanvuilend bewijs

te leveren om het recht op

kinderopvangtoeslag alsnog vast te

stellen

5 10 Voorzien conceptbrief en

antwoorden vragen Omtzigt in de tas

8 10 Bespreking brief en antwoorden

met staatssecretaris en beoogde

verzending Kamerbrief

2 10 Landsadvocaat meevragen naar

tweede zaak en andere zaken

8 10 voorafgaand aan plenaire debat

brieven versturen

Week 8 10 Verwachting plenaire debat

In procedurevergadering 26 September
wordt mogeiljk een datum gepland
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Andere acties evt later oonemen in de Kamerbrief

11 1

11 1
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Bijiage 2 Bespreking staatssecretaris KOT 26 9

Twee stukken ter bespreking
• Intern onderzoek werkwijze
• Actielijst

Intern onderzoek werkwijze
Vraaen

• Waarom waren niet alle relevante documenten boven tafel

• Hoe stelt Toeslagen werkinstructies op archieffunctie

Verbetervoorstellen

• Proces Kamervragen beschrijven
• Informele aanwijzingen onderscheid formeel en informeel

gearchiveerd
• Evt derde vraag voor later hoe kan zo’n instructie naar buiten komen

Doel beter beschrijven wat de status is en het boven tafel krijgen Collega s

moeten zelf aangeven dat dit stuk bestaat

Probleem Bij initiele zoektocht niet zelf boven tafel gekomen Aanwijzing is aan

een groep medewerkers verstrekt

Geen semantische discussie medewerkers hadden bestaan ervan moeten melden

groep van ongeveer 20 40 behandelaren

buiten verzoek

Actielijst
• Hoe staat het met de herbeoordelina

o Wat is op de zaak betrekking hebbend stuk 8 42 wat wordt

overgelegd
o Bevindingenverslag niet meegestuurd want inhoud is in

processtukken aanwezig
• Hoe luldde de beieidsinstructie

o Instructie ontbrak

o Onderscheid intern en extern gebruik
o Als beianghebbende het opvraagt moet het worden verstrekt

o Staatssecretaris als we maar zeker weten dat er niet ergens een

informele instructie ligt Beeld Beiastingdienst heipt niet de

burger ook hebben we 8 42 Toeslagen is het eens met

beeldvorming
• Staatssecretaris wat kunnen we doen om zaken recht te zetten

o Actielijst komt op erkennen herbeoordeling rechtszaken

o BBO check op mailfjes is alles boven water FJZ alies nog een

keer langslopen EDP auditor en Landsadvocaat ingeschakeld
o Doei dossier afsiuiten Focus ligt op dossiers die relevant zijn

Timing en acties

• Antwoorden Omtzigt brief 3 weken termijn Vrijdag 5 oktober concept
10 oktober deadiine Plenair debat vindt voor het herfstreces plaats
Structuur wat hebben we aangetroffen wat hebben we gedaan

• Actie 2 werkwijze aanpassen Beiastingdienst breed checken Landelijk
vaCo vrijgesteid voor Toesiagen Dossiers vrijdag naar Landsadvocaat

voor herbeoordeling EDP auditor kijkt ook mee

• Precedentwerkino uitzondering in deze gevallen woord ruimhartig
checken Individueie casussen opiossen maar in de toekomst richten op

betere structuur inbedding Schadevergoeding overai gelijk Toeslagen is

nu stronger dan de rest Tekstje schadevergoeding in Kamerbrief in

notitie toelichting geven In principe gelijk met de rest niet ruimhartiger
• Lessons learned voorkomen Opiossing beleidsbesluit in lijn met

Blauw

Bijiage 3 Artikel Trouw 29 9

Bijiage 4 CAF 11 Hawaii stuk dat bij zoektocht Lavaco en EDP auditors naar

voren is gekomen
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Cluster Uitvoeringsbeleid

Inlichtingen
TER BESLISSING EN BESPREKING S OKTOBER 1400

Aan

de staatssecreta

10 2 e

10 2 e 10 2 e

Datum

5 oktober 2018

notitie
Notitienummer

2018 0000168804
CAF 11 Hawaii Kamerbrief en antwoorden Omtzigt

Auteur

10 2 e

Van

directeur generaal

Belastingdienst

Kopie aan

Aanleiding

Naar aanleiding van een artikel in Trouw van 15 September heeft bet lid Omtzigt

in de regeiing van werkzaamheden van 19 September gevraagd of u de daarin

geschetste probiematiek herkent en hoe deze kan worden opgelost Naar

aanleiding van dit bericht Fiscus biijft informatle achterhouden in rechtszaken

om kinderopvangtoeslag heeft het lid Omtzigt ook schrifteiijk vragen ingediend
De concept Kamerbrief en de conceptbeantwoording treft u bijgaand aan

Beoogde verzending vindt plaats in de week van 8 oktober Er is nog geen plenair

debat gepland

Bijiagen

3

Beslispunten

11 1

Bespreekpunten
• De concept Kamerbrief en de antwoorden op de Kamervragen van

Omtzigt over het achterhouden van documenten in rechtszaken

De eerste uitkomsten van de zoektocht van de EDP auditors bespreken en

het in overleg nasturen van document en naar de Kamer

Maatregel 3 over het versturen van brieven aan ouders

• Uitspraak 25 9 appreciatie Financien
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Toeiichting

11 1

2 Schadevergoeding

11 1
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11 1

Ter bespreking de concept Kamerbrief en de antwoorden op de

Kamervragen van Omtzigt over het achterhouden van documenten

in rechtszaken door Toeslagen
De Kamerbrief en conceptartwoorden zijn toegevoegd Graag horen wij

uw opmerkingen
De vier beslispunten in deze notitie hebben betrekking op de Kamerbrief

Twee specifieke vragen liggen voor over de derde maatregel en de

uitspraak in de rechtszaak zie punt 4 en 5

3

Maatregel 3 brieven aan de ouders4

11 1

• Aandachtspunten

11 1
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UitspraakTrouw
Trouw heeft tweemaal aandacht besteed aan een KOT zaak die diende bij
de rechtbank Amsterdam

In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam is het volgende aan de orde

gekomen

De beslisslng op bezwaar is niet in geschil KOT Is in de beslissing op

bezwaar toegekend
De wettelijke rente is niet in geschil was al toegekend

Schadevergoeding vanwege overschrijding redelljke termijn is toegekend
€ 2 000

Het verzoek om schadevergoeding vanwege schending van de rechten

van het kind is afgewezen
De rechtbank heeft zich niet uitgelaten over de vraag of het versiag van

bevindingen of de gespreksnotities als op de zaak betrekking hebbende

stukken kunnen worden gekwalificeerd
De rechtbank heeft wel vastgesteld dat het recht op KOT al op 3

September 2014 kon worden vastgesteid dit is uiteindelijk pas gebeurd

bij de beslissing op bezwaar in april 2018

o Toelichting op dat iaatste punt belanghebbende heeft op 3

September 2014 alle bewijsstukken aangeleverd over de periode
van 1 oktober 2013 tot augustus 2014 De aanvraag was vanaf 1

januari 2013 Over de periode Januarl 2013 t m September 2013

voldeed belanghebbende niet aan de voorwaarden voor

kinderopvangtoeslag omdat er geen gastouderbureau bij

betrokken was

Er wordt door Toeslagen geen hoger beroep ingesteld Voor het

plenaire debat wordt een Q A opgesteid om vragen hierover te

beantwoorden

5

De uitspraak van de rechter luidt als voIgt
27 Anders dan verweerder heeft aangevoerd is er geen reden de periode rond

het overleg tussen partijen in met 2017 buiten beschouwing te laten Reeds lang

voorafgaand aan dat overleg had verweerder op het bezwaar kunnen beslissen

Aan de hand van de door eiseres op 3 September 2014 overgelegde stukken had

verweerder nameiijk al op dat moment kunnen vaststellen dat eiseres recht had

op kinderopvangtoeslag De rechtbank voIgt verweerder niet in de ter zitting naar

voren gebrachte stalling dat er toen betaatbewijzen ontbraken Alle relevante

betaalbewijzen bevonden zich naar het oordeel van de rechtbank bij de door

eiseres op 3 September 2014 overgelegde stukken Dat verweerder die mening

destijds ook was toegedaan blijkt bovendien uit de interne notities van
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verweerder van 30 September 2014 Daarin staat Burger heeft bankafschriften

overgelegd hieruit blijkt dat er voor de maanden oktober 2013 tot en met juli

2014 kinderopvangkosten voliedig zijn betaald aan [gastouderbureau] Gesteld

noch gebleken is dat er voor het toeslagjaar 2014 andere gegevens ontbraken

Mede gelet op het voorgaande is er geen reden de periode van overleg waarvan

verweerder overigens ook niet duidelijk heeft kunnen maken hoe lang die periode
heeft geduurd buiten beschouwing te laten

Toezicht

Tot slot een opmerking over toezichtstrategie

11 1

De tijdelijk aangestelde landelijk vaktechnisch coordinator Formeel recht heeft

mede als taakopdracht de rol van de toezicht binnen Toeslagen beter vorm te

geven De uitkomsten van het onderzoek door de EDP auditors naar op de zaak

betrekking hebbende stukken waaronder eventuate instructies kunnen daarbij
een ro spelen
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Aan 10 2 e

de staatssecre 11 1 I 10 2 e

www minfin nl10 2 e

Datum

9 OktOber 2018

Notitienummer

2018 0000171584

notitie
Auteur

10 2 e
CAF 11 briefer antwoorden Omtzigt

Van

directeur generaal

Belastingdienst

BIJIagen
Aanleiding

Op 8 oktober Is het eerste concept van de Kamerbrief en beantwoording Omtzigt
met u besproken Naar aanleiding daarvan zijn de teksten herzien

3

Bespreekpunten
• Wat betreft de verzending van de brief is met u afgesproken dat de

zoekactie van de EDP auditors wordt afgewacht voordat de brief aan de

Kamer wordt verzonden

11 1

Kern

De belangrijkste aanpassingen in de brief zijn als voIgt
• De opdrachten aan de EDP auditors en Landsadvocaat zijn duidetijker

van elkaar gescheiden maatregel 1 en 2

• De motivering voor het vragen van de Landsadvocaat is toegelicht en

een toelichting op het ruimhartig verstrekken van documenten

maatregel 2

11 1
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Toelichting
Samenvattina besprekina voortoana maatreoelen CAF ll zaak

8 oktober 14 15

• Akkoord op de vier besNspunten
11 1

11 1
m

11 1

11 1

Het werk van de EDP auditors versnellen en wachten met het verzenden

van de Kamerbrief Liever nazending met stukken

Is er awb conform gewerkt Inmiddels wel voor het verzenden van

stukken niet voor de termijnen waarmee bezwaren behandeld zijn
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Inlichtingen
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Datum

8 november 2018

notitie
Notitienummer

2018 0000182754
Kamerbrief voortgang CAF 11 project

Auteur

10 2 6 I
Van

directeur generaal

Belastingdienst

Kopte aan

Aanletding
In de Kamerbrief van 11 oktober heeft u vier maatregelen aangekondigd om de

problemen die door bet CAF 11 project aan het licht kwamen op te lessen

In bijgaande Kamerbrief wordt gerapporteerd over de voortgang van de

maatregelen

Beslispunt

11 1

Kern

EDP auditors

• Zes stukken

• Het onderzoek van de EDP auditors naar CAF 11 stukken is

afgerond
• Uit dit onderzoek kwamen zes stukken in relatie tot het CAF 11

project naar boven 11 1

11 1

Over het onderzoek

• De auditors hebben 36 miljoen bestanden in 100

samenwerkingsgebieden van Toeslagen en de persoonlijke schijf
van de toenmaiige coordinator van het CAF 11 project doorzocht

Dit heeft in totaal 935 treffers opgeleverd die door FJZ en de

tijdelijk Landelijk Vaktechnisch Coordinator zijn beoordeeld

11 1
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• Inhoud van de zes stukken

openbaar op basis van eerdere Beslissing op bezwaar tegen Wob besluit CAF11 document mal

Toelichting

Schadevergoeding

11 1

Kosten schadevergoeding

• De vergoeding bedraagt € 500 per half jaar dat het langer heeft

geduurd dan twee jaar
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De periods waarover schade wordt vergoed vangt aan twee jaar
na de ontvangst van het bezwaarschrift en eindigt op het moment

dat er uitspraak op het bezwaar of hoger beroep is gedaan
Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer € 50 000 Uitbetaling
vindt plaats voor eind november

Pagifta 3 van 3

00032



eneraal

ist

7

Haag

iaag

ieid nl

ifin nl10 2 e

431

imerk]

11 1

A

Pagina 1 van 3

00032



leraal

1

11 1

00032



anerasl

St

^3i

11 1

Pagina 3 van 3

00032



buiten verzoek

00032



■iii Ministerie van Financien

m

TER INFORMATIE Belastingdienst Toeslagan

Inlichtjnqen
Aan

de staatssecreta

10 2 e

10 2 e

I io 2 e 1

wwvi minfin nl

Datum

2 januari 20 L9

Notitienummer

2018 0000230284notitie Bankafschriften en schermprints Toeslagen
Auteur

10 2 e

O
Van

directeur Toeslagen

Kopie aan
Aanleiding

Op 31 december 2018 zijn stukken bij de rechtbank ingediend in een van de

procedures in bet CAF 11 dossier In de voorbereiding voor deze

beroepsprocedure zijn enkele aanvuilende documenten bankafschrift en

schermprint nformatiesysteem aangetroffen die zijn overgelegd Het aantreffen

van deze aanvuilende documenten is ook relevant voor de andere CAF 11

procedures Deze notitie informeert u over de feiten en het vervolgproces De

Belastingdienst Toeslagen betreurt deze gang van zaken

Kern

In de voorbereiding van dit dossier is bij het aanleveren van de stukken

aan de landsadvocaat gebleken dat Toeslagen bankafschriften van de

kinderopvangorganisatie en een schermprint uit een informatiesysteem in

bezit heeft die classificeren als op de zaak betrekking hebbende stukken

In twee nu lopende beroepsprocedures is geconstateerd dat deze

bankafschriften en schermprints tot op heden niet als op de zaak

betrekking hebbende stukken in het dossier zijn herkend en zijn

overgelegd

De stukken zijn voor de komende procedures alsnog aan de

landsadvocaat verstrekt en worden door hem ingediend te starten op 31

december 2018 conform uw toezegging aan de Kamer in de andere

procedure voor 5 januari 2019

De Belastingdienst Toeslagen heeft 2015 2016 tijdens de behandeling

van Caf 11 bezwaren bij een bank bankafschriften van de

kinderopvangorganisatie opgevraagd

Deze bankafschriften zijn in digitale vorm pdf files aan de

Belastingdienst Toeslagen verstrekt en in Caf 11 procedures gebruikt ter

controle van door ouders verstrekte eigen bankafschriften

Het bankafschrift dat in het dossier op 31 december 2018 is overgelegd

levert overioens naaiT 11 1

11 1
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