Werkwijze Commissie van Wijzen

Technische informatie
Wettelijke grondslag of bevoegdheid waarop de werkwijze is gebaseerd:
Artikel 7, eerste lid, van de Instellingsregeling Commissie van onafhankelijke deskundigen
hersteloperatie toeslagen, Staatscourant 2021, nr. 29442.
Datum inwerkingtreding: 16 juni 2021.
Aanhef
De Commissie, gelezen artikel 7, eerste lid, van de Instellingsregeling Commissie van
onafhankelijke deskundigen hersteloperatie toeslagen, besluit vast te stellen de Werkwijze
Commissie van Wijzen met de volgende inhoud.

Begripsomschrijvingen
Artikel 1
In deze werkwijze wordt verstaan onder:
- advies: het advies van de Commissie over de afdoening van verzoeken gedaan op grond van
artikel 49a van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (de Awir), bedoeld in
artikel 3, tweede lid, letter a, van de Instellingsregeling;
- beoordeling CAF 11-vergelijkbaar: de beoordeling van de Commissie of de voorlopige conclusie
van de Belastingdienst/Toeslagen met betrekking tot de vraag of een CAF-zaak of een
ander onderzoek op onderzoeksniveau vergelijkbaar is met CAF 11 juist is, als bedoeld in
artikel 3, tweede lid, letter b, van de Instellingsregeling;
- beoordeling individuele zaken: de beoordeling van de Commissie of de voorgenomen beschikking
van de Belastingdienst/Toeslagen dat in individuele gevallen een compensatie op grond
van de compensatieregeling (artikel 2, letter b, van de Instellingsregeling) geheel of
gedeeltelijk geweigerd kan worden juist is (artikel 3, tweede lid, letter c, van de
Instellingsregeling), alsmede de beoordeling van de Commissie inzake een voorgenomen
geheel of gedeeltelijk afwijzende beschikking aangaande het toekennen van een O/GStegemoetkoming als bedoeld in artikel 49c van de Awir (artikel 3, tweede lid, letter d, van
de Instellingsregeling);
- Commissie: de Commissie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Instellingsregeling;
- Instellingsregeling: de Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 11 juni 2021, nr. 20210000108828, houdende instelling van een tijdelijke commissie ter uitvoering van de
artikelen 49a en 49c van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de
compensatieregeling (Instellingsregeling Commissie van onafhankelijke deskundigen
hersteloperatie toeslagen), gepubliceerd op 16 juni 2021 in de Staatscourant 2021, nr.
29442;
- Leden: de leden van de Commissie, bedoeld in artikel 5 van de Instellingsregeling;
- Secretariaat: het secretariaat van de Commissie, bedoeld in artikel 6 van de Instellingsregeling;
- Voorzitter: een voorzitter van Commissie, bedoeld in artikel 5 van de Instellingsregeling.

Werkwijze
Artikel 2 Commissie
1.
De Commissie bestaat uit voorzitters en andere leden, zoals bepaald in artikel 5 van de
Instellingsregeling.
2.
Een van de voorzitters treedt op als coördinerend voorzitter.
3.
De Commissie bestaat uit deelcommissies, telkens bestaande uit een voorzitter en twee
andere leden.
4.
Individuele zaken worden beoordeeld door een deelcommissie.
5.
De voorzitter van een deelcommissie kan besluiten om een individuele zaak enkelvoudig te
behandelen.
6.
De beoordeling of een CAF-zaak of een ander onderzoek op onderzoeksniveau
vergelijkbaar is met CAF 11 geschiedt door de voltallige Commissie.
Artikel 3 De behandeling van individuele zaken
1.
De Belastingdienst/Toeslagen dient een individuele zaak in bij de Commissie.
2.
Het secretariaat verdeelt de binnengekomen individuele zaken over de deelcommissies.
3.
Binnen de deelcommissies wordt beraadslaagd over de beoordeling van de voorgelegde
zaak.
4.
De voorzitter, een lid of de aan de deelcommissie toegewezen secretaris maken een
concept-beoordeling.
5.
De voorzitter of een lid van de deelcommissie kan besluiten om nadere vragen voor te
leggen aan de Belastingdienst/Toeslagen.
6.
Indien een deelcommissie tot het oordeel komt dat de voorgenomen beschikking van de
Belastingdienst/Toeslagen in een individuele zaak niet juist is, wordt dit oordeel
voorgelegd aan de voorzitters van de overige deelcommissies.
7.
Een deelcommissie kan besluiten om ook overige voorgenomen beoordelingen aan de
voorzitters van de overige deelcommissies voor te leggen.
8.
De deelcommissie zendt de definitieve beoordeling via het secretariaat aan de
Belastingdienst/Toeslagen.
Artikel 4 De behandeling van CAF 11 vergelijkbare zaken
1.
De Belastingdienst/Toeslagen dient een zaak die op vergelijkbaarheid met CAF 11 moet
worden onderzocht in bij de Commissie.
2.
De coördinerend voorzitter van de Commissie verricht het benodigde onderzoek of de
CAF-zaak of een ander onderzoek op onderzoeksniveau vergelijkbaar is met CAF 11 en
maakt daarvan een concept-rapport op.
3.
Het concept-rapport wordt vastgesteld na beraadslaging met alle voorzitters en alle leden
van de Commissie.
4.
Het rapport wordt door het secretariaat toegezonden aan de Belastingdienst/Toeslagen.
Artikel 5 De behandeling van een advies
1.
Indien de Belastingdienst/Toeslagen van oordeel is dat sprake is van een bijzonder
schrijnend geval als bedoeld in artikel 49a van de Awir, legt zij dit met een gemotiveerd
voorlopig oordeel voor aan de Commissie.
2.
De Commissie beraadslaagt voltallig over het uit te brengen advies.
3.
Het advies wordt via het secretariaat aan de Belastingdienst/Toeslagen toegezonden.

Artikel 6 Overige bepalingen
1.
De voorzitters en leden van de Commissie zijn bij hun werkzaamheden verplicht tot
geheimhouding op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
2.
Een (tussentijds) evaluatieverslag als bedoeld in artikel 8 van de Instellingsregeling wordt
in concept gemaakt door de coördinerend voorzitter en wordt voorgelegd aan de voltallige
Commissie.
3.
De coördinerend voorzitter onderhoudt het contact met het managementteam van de
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.
4.
De voorzitters van de deelcommissies onderhouden het contact met de juridische staf van
de Belastingdienst/Toeslagen.

