
TEAM RELATIEBEHEER PARTICULIEREN 
en 

ACCOUNTMANAGEMENT TOESLAGEN

Ondersteuning Maatschappelijk Dienstverleners
Handout webinar Najaarsbijeenkomst 4-12-2020



Relatiebeheer Particulieren
• Terugblik aangiftecampagne 2020
• Belastingplan 2021
• Samenwerkingspartner: de bibliotheek
• Het Kennisnetwerk
• Stella en relatiebeheer

Toeslagen
• Vernieuwing dienstverlening
• Wetswijzigingen 
• Andere verbeteringen
• Herstelacties
• Ontvlechting

In deze handout
In dit document vindt u de informatie zoals deze is gepresenteerd 
tijdens het webinar ‘Najaarsbijeenkomst 2020’. 
Het volledige webinar kunt u ook terugkijken via deze link

https://channel.royalcast.com/webcast/belastingdienst/20201204_1


Terugblik aangiftecampagne 2019



Terugblik aangiftecampagne 2019



Voorlichting voor vrijwilligers 
en medewerkers

Ook dit jaar vindt u weer een presentatie 
met de belangrijkste cijfers over 
aangiftejaar 2020

Hebt u hem niet ontvangen bij de 
nieuwsbrief? Vraag hem dan op via de 
postbus

maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl

mailto:maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl


Belastingplan 2021
(De Eerste Kamer heeft op 15 december 2020 ingestemd met het 
pakket Belastingplan 2021.)

Meer informatie
Kijk op rijksoverheid.nl voor de meest recente cijfers en informatie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan
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Belastingplan 2021

Heffingsvrij vermogen in box 3 omhoog 

• naar € 50.000 of 
• € 100.000 met fiscaal partner. 



• De Bibliotheek als partner bij de hulp bij aangifte: 
belastingspreekuren

• De Bibliotheek als trainingspartner:                                  
Kijk hier voor het aanbod in de bibliotheek

• De Bibliotheek als steun bij overheidszaken                        
Het informatiepunt digitale overheid

De Bibliotheek

https://www.gidsvoornederland.nl/gids/gids-als-databron/bibliotheek-als-partner
https://www.gidsvoornederland.nl/
https://www.digitaleoverheid.nl/achtergrondartikelen/informatiepunten-digitale-overheid-publieke-dienstverleners-helpen-mensen-die-moeite-hebben-met-digitale-overheid/
https://www.digitaleoverheid.nl/achtergrondartikelen/informatiepunten-digitale-overheid-publieke-dienstverleners-helpen-mensen-die-moeite-hebben-met-digitale-overheid/
https://www.digitaleoverheid.nl/achtergrondartikelen/informatiepunten-digitale-overheid-publieke-dienstverleners-helpen-mensen-die-moeite-hebben-met-digitale-overheid/


Het Kennisnetwerk
Leren, informeren en samenwerken

Leren
Nieuwe leercontent, casuïstiek en up-to-date zelftesten om 
kennis te toetsen

Informeren
Dynamische nieuwsvoorziening en een periodiek e-zine 
voor actueel nieuws over belastingen, toeslagen en 
netwerkpartners

Samenwerken
Begin 2021 komt het forum online

Kijk op het Kennisnetwerk voor het aanbod.

http://www.belastingdienst.nl/kennisnetwerk


Het Kennisnetwerk
Een veilige omgeving

Wat blijft gelijk?
• Nieuws en leercontent blijft voor iedere bezoeker vrij 

toegankelijk
• Forum kan worden gelezen

Wat gaat veranderen?
• Inloggen met DigiD op persoonlijk account
• Casussen en zelftesten alleen toegankelijk na inloggen
• Actief deelnemen aan forum alleen na inloggen

https://www.digid.nl/


Het Kennisnetwerk: aanmaken van een account





https://portaal.belastingdienst.nl/wps/portal/knw/home/kennisnetwerk/over-deze-site/!ut/p/z1/xVLNboJAGHwWDxzJfrAr7B6V-FOiolYE9kIIrC2t7CrdYNOnLzTtpYlieuneNpn5ZjIziKMYcZk15VOmSyWzY_tPuJO6NqEWA2sdbMcT2Cz34NlsjD3fRtEXwJ8xatkE1sFyzmDzsCXzqb_HQBzE7-HDlTeCPv4eccQjb5nOFsF4tEi9YLWbxDuUGPAqL2mupBZSp_JowFQpLWoDVCNqsxAfwnwrtTCgUaq-ZFldCNkdO-VlgRIqqCAOIybDuW0Sii2T4iEzmVsM3UMGjo2dDp1LfdLPKPktdrhDLOoLl9-OJuoM3Erf7QM434AbIklr0r1qcoVR1JTigkKp6qodzONPH5twsm25_1XNHJDft5123OXL-cxHbY2dmXeN4r_0eKrCsKK4MmMo15WXUEx4MhoMPgGI6p5j/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/knw_content_nl/Footer/over-deze-site/voorwaarden
https://portaal.belastingdienst.nl/wps/portal/knw/home/kennisnetwerk/over-deze-site/!ut/p/z1/xVLNboJAGHwWDxzJfrAr7B6V-FOiolYE9kIIrC2t7CrdYNOnLzTtpYlieuneNpn5ZjIziKMYcZk15VOmSyWzY_tPuJO6NqEWA2sdbMcT2Cz34NlsjD3fRtEXwJ8xatkE1sFyzmDzsCXzqb_HQBzE7-HDlTeCPv4eccQjb5nOFsF4tEi9YLWbxDuUGPAqL2mupBZSp_JowFQpLWoDVCNqsxAfwnwrtTCgUaq-ZFldCNkdO-VlgRIqqCAOIybDuW0Sii2T4iEzmVsM3UMGjo2dDp1LfdLPKPktdrhDLOoLl9-OJuoM3Erf7QM434AbIklr0r1qcoVR1JTigkKp6qodzONPH5twsm25_1XNHJDft5123OXL-cxHbY2dmXeN4r_0eKrCsKK4MmMo15WXUEx4MhoMPgGI6p5j/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/knw_content_nl/Footer/over-deze-site/voorwaarden
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy




Stella

Wanneer komt een casus in aanmerking 
voor behandeling bij het Stellateam?

• Multiproblematiek

• Er is sprake van urgentie

• De burger wordt van het kastje naar de 
muur gestuurd

• Het probleem is te groot en complex om 
met een balieafspraak verholpen te 
worden

De burger werkt altijd mee aan een 
oplossing.

Stella.maatschappelijk.dienstverleners@belastingdienst.nl



Stella
Aanmelden en route van een casus

Stella.maatschappelijk.dienstverleners@belastingdienst.nl

Via de Stellapostbus 

Binnen 24 uur (geen weekend) contact

Na overleg overdracht aan behandelaar

Behandelaar blijft contactpersoon tijdens de behandeling.

mailto:stella.maatschappelijk.dienstverleners@belastingdienst.nl


Relatiebeheer Particulieren

Persoonlijk contact via uw relatiebeheerder

maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl

www. belastingdienst/kennisnetwerk

www.belastingdienst.nl/overons

En we zijn te vinden op social media

https://www.youtube.com/user/BelastingdienstVideo
https://www.youtube.com/user/BelastingdienstVideo
https://twitter.com/Belastingdienst
https://twitter.com/Belastingdienst
https://nl.linkedin.com/company/belastingdienst
https://nl.linkedin.com/company/belastingdienst


Toeslagen

Najaarsbijeenkomst



24

Inhoud
1. Herstel
2. Vernieuwing dienstverlening
3. Wetswijzigingen
4. Verbeteringen in de uitvoering
5. Ontvlechting Belastingdienst

Najaarsbijeenkomst
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1. Herstel

Najaarsbijeenkomst
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Herstel

Doel:
Ouders genoegdoening bieden voor:

• onzorgvuldig handelen en

• uitvoering van harde regelgeving
door Belastingdienst/Toeslagen

Najaarsbijeenkomst

Kinderopvangtoeslag
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Herstel
Kinderopvangtoeslag

Wie komt in aanmerking voor herstel?

Degene die aangeeft benadeeld te zijn

• Vooringenomen behandeld

• Te hard getroffen

• Betalingsregeling geweigerd

• Slachtoffer van fraude

Najaarsbijeenkomst



Kennis Verzoek Start behandeling

Ik krijg
informatie

Ik meld me bij de  

Herstelorganisatie  

Toeslagen

Ik krijg een

bevestiging  van 

mijn melding

Ik hoor wanneer ik

aan de beurt ben

Uitkomst

Ik maak kennis met 

mijn  persoonlijk

zaakbehandelaar

Ik krijg een brief met de
voorlopige uitkomst en
een  betaling

Ik krijg bedenktijdIk hoor de
(voorlopige)

uitkomst

Ik krijg mijn beschikking

Hoe werkt dit herstel?
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Hoe werken we hierbij samen met 
de gemeente:

Herstel
Kinderopvangtoeslag

• Bredere hulpvragen naast financieel herstel

• Landelijke afspraken met VNG

• Voorbeeld: gemeente Rotterdam, Tilburg

Najaarsbijeenkomst
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Hebt u klanten die in aanmerking 
komen?

Via website: 

www.toeslagen.nl/herstel

https://www.facebook.com/Herstelkinderopva
ngtoeslag.

Bellen kan ook:

0800 2358358

Herstel
Kinderopvangtoeslag

http://www.toeslagen.nl/herstel
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2. Vernieuwing 
dienstverlening

Najaarsbijeenkomst
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Vernieuwing
dienstverlening

Met de nadruk op:
• Toekenningszekerheid
• Menselijke maat
• Adequate handhaving

Najaarsbijeenkomst
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3. Wetswijzigingen 2021

Najaarsbijeenkomst
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Proportioneel vaststellen

Kinderopvangtoeslag  

Najaarsbijeenkomst

• Kinderopvangtoeslag wordt naar rato vastgesteld van het 
bedrag dat betaald is. 

• De burger moet de kosten aannemelijk maken. 
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Voorbeeld berekening

• Factuur kinderopvangorganisatie: € 10.000,-
• Ouder ontvangt KOT (90% van factuur) : € 9.000,-
• Eigen bijdrage (10% van factuur) : € 1.000,-

• Ouder heeft (in plaats van  € 10.000,-) betaald: € 9.500,-
• Schuld bij kinderopvangorganisatie: € 500,-

• Herberekening KOT op basis van betaalde kosten:
• Recht op KOT: 90% van € 9.500,- is € 8.550,-
• Terugvordering Belastingdienst/Toeslagen: (€ 9.000,- minus € 8.550,-)   € 450,-

Najaarsbijeenkomst
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• Betalingsregeling overeengekomen vóór 1 
maart daarop volgende jaar met een KOO

• Betalingsregeling niet langer dan een jaar
• (Na)betaling moet worden gebruikt voor 

aflossing schuld van hetzelfde jaar

Recht op KOT bij betalingsregeling met 
de kinderopvangorganisatie

Najaarsbijeenkomst
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Afzien of matigen van 
vordering

Bij bijzondere omstandigheden zoals:
• Fraude zonder medeweten belanghebbende
• Identiteitsfraude buiten medeweten 

belanghebbende
• Toeslag niet ten gunste van belanghebbende
• Terugvordering is gebaseerd op een kleine 

formele tekortkoming

Voor alle toeslagen

Najaarsbijeenkomst
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Partnerbegrip

Najaarsbijeenkomst
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Partnerbegrip

• Man en vrouw wonen vanaf 1 januari op 
hetzelfde  adres

• Voldoen niet aan de criteria om als 
toeslagpartner te worden aangemerkt 

• Op 24 oktober 2021 bevalt zij van hun kind
• Toeslagpartner vanaf 1 november

Toeslagpartner in de loop van het jaar

Najaarsbijeenkomst
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Partner in verpleeg- of 
verzorgingshuis

Op verzoek niet aanmerken als partner
• Voor de duur van de opname
• Verzoek kan door een van beiden ingediend 

worden

Najaarsbijeenkomst
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Menselijke maat
huurtoeslag

Najaarsbijeenkomst
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• Gekozen verdeling van sparen en beleggen kan 
op verzoek worden aangepast ten gunste van 
huurtoeslag

• Aanslag van beiden onherroepelijk vastgesteld
• Verzoek indienen voor een andere verdeling bij 

Toeslagen
• Herziening verdeling werkt niet door op 

navolgende jaren

Overschrijding 
vermogensgrens sparen en 
beleggen 

Najaarsbijeenkomst
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Indiening verzoek bijzondere 
situaties huurtoeslag 
verlengd: 

• Een verzoek over 2020 kan tot en met 31 
december 2025 worden ingediend

Najaarsbijeenkomst
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Uitzondering 
vermogenstoets

Geldt  voor:
• Eenmalige bonus zorgpersoneel
• Ontvangen bedrag wegens herstel 

kinderopvangtoeslag

Hoe?
• Verzoek indienen bij 

Belastingdienst/Toeslagen

Najaarsbijeenkomst
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• Buiten beschouwing laten van 
kwijtscheldingswinst op toetsingsinkomen

• Op verzoek van de burger

Toetsingsinkomen bij 
kwijtscheldingswinst

Najaarsbijeenkomst
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Diversen

Najaarsbijeenkomst
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Onverzekerdheid partner

Zorgtoeslag

Najaarsbijeenkomst

Partner onverzekerd (ongeacht de reden)?
• Aanvrager recht op 50% van 

tweepersoonstoekenning
• Met ingang van toeslagjaar 2021
• Burgers die bekend zijn bij ons worden 

geïnformeerd met een brief 
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Partner met Wlz-indicatie: 
ook recht op KOT

Is sprake van een ouder met een partner en heeft 
een van beiden een Wlz-indicatie, dan is er ook 
recht op KOT

Voorwaarde is wel dat de ander aan de normale 
werkeis voldoet.

Voordeel:
• Recht op de ALO-kop (kindgebonden budget) 

en:
• Recht op kinderopvangtoeslag

Najaarsbijeenkomst
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Geen koppeling tussen opgegeven 
en gewerkte uren

Kinderopvangtoeslag  alleen 2020!

• Als ouders kunnen aantonen dat elke maand is 
gewerkt

• Wordt de hoogte toekenning  gebaseerd op 
opgegeven uren

• In principe automatisch verwerkt in de 
definitieve toekenning 2020

Najaarsbijeenkomst
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Cijfers

Najaarsbijeenkomst
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Zorgtoeslag

Maximale inkomensgrens:  2021: 2020:
Alleenstaande : € 31.138,- € 30.481,-
Tweeverdieners : € 39.979,- € 38.945,-

Maximaal per maand:
Alleenstaande : € 1.287,- € 1.250,-
Tweeverdieners : € 2.487,- € 2.387,-

Najaarsbijeenkomst
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Huurtoeslag

Maximale vermogensgrens:
Alleenstaande : € 31.340,- € 30.846,-
Tweeverdieners : € 62.680,- € 61.692,-

Maximale huurgrens per maand:
Jongeren onder 23 jaar : € 442,46          € 432,51
Vanaf 23 jaar : € 752,33          € 737,14

Inkomensgrens 
< 23 jaar € 24.500 bij max huurprijs € 442,46
> 23 jaar tweeverdieners € 38.500 bij max 
huurprijs € 757,33
Doe de proefberekening! Najaarsbijeenkomst
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Kindgebonden budget

Maximale inkomensgrens:  2021: 2020:
Alleenstaande : € 21.835,- € 21.431,-
Tweeverdieners : € 38.853,- € 38.181,-

Maximale vermogensgrens:
Alleenstaande : € 118.479,- € 116.613,-
Tweeverdieners : € 149.819,- € 147.459,-

1 kind : € 1.204,- € 1.185,-
2 kinderen : € 2.226,- € 2.190,-
3 kinderen : € 3.145,- € 2.487,-
Verhoging vanaf 3e kind : € 919,- € 297,-

Najaarsbijeenkomst
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Kinderopvangtoeslag

Maximum tarief: 2021: 2020:
Dagopvang : € 8,46            € 8,17
Buitenschoolse opvang : € 7,27 € 7,02
Gastouderopvang : € 6,49 € 6,27

Minimale inkomensgrens (96%):
€ 25.709,- € 19.890,-

Vaste voet 33,3 % : € 132.729,- € 130.037,-

Najaarsbijeenkomst
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4. Verbeteringen 
in de uitvoering

Najaarsbijeenkomst
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• Verplichte gegevenslevering door 
kinderopvangorganisaties per 1-1-2021

Najaarsbijeenkomst

Terugdringen (hoge) 
vorderingen (1)
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• Verplichte gegevenslevering door 
kinderopvangorganisaties per 1-1-2021

• Opschaling verzenden attentiebrieven

Najaarsbijeenkomst

Terugdringen (hoge) 
vorderingen (2)



58

• Verplichte gegevenslevering door 
kinderopvangorganisaties per 1-1-2021

• Opschaling verzenden attentiebrieven
• App Kinderopvangtoeslag

Najaarsbijeenkomst

Terugdringen (hoge) 
vorderingen (3)
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• Verplichte gegevenslevering door 
kinderopvangorganisaties per 1-1-2021

• Opschaling verzenden attentiebrieven
• App Kinderopvangtoeslag
• Persoonlijke begeleiding

Terugdringen (hoge) 
vorderingen (4)

Najaarsbijeenkomst
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• Landelijke media campagne. Aandacht voor 
het doorgeven van wijzigingen

• Mogelijkheid tot het uploaden van stukken
• Extra mogelijkheden bieden tot het toelichten

van bezwaar (brief, balie en telefonisch)
• Daar waar mogelijk vooraf contact zoeken en 

uitleg geven over aankomende beslissingen
• Verwijzen naar Toeslagen ondersteunende 

organisaties (Balie, Toeslagen Service Punten)
• Verbetering brieven

Najaarsbijeenkomst

Uitbreiding en verbetering 
dienstverlening
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5. Ontvlechting Belastingdienst

Aanleiding

• Herbezinning op de werkwijze, structuur en 
cultuur van de Belastingdienst

Najaarsbijeenkomst



62

Ontvlechting
Hoe?

Versterken ambtelijke aansturing:
• 3 Bedrijfsonderdelen (DG’s)

- Belastingdienst
- Toeslagen 
- Douane

Uitbreiding politieke aansturing:
• 2 Staatssecretarissen:

- Belastingdienst
- Toeslagen en Douane

Najaarsbijeenkomst



Dank voor uw aandacht!


