
Regeling werkwijze Commissie van Wijzen 

 

Artikel 1. Grondslag 

Deze regeling berust op artikel 7, eerste lid, van de Instellingsregeling Commissie van onafhankelijke 

deskundigen hersteloperatie toeslagen. 

 

Artikel 2. Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

advies: het advies van de commissie inzake de vraag of sprake is van een schrijnend geval als bedoeld in artikel 

2.9, eerste lid, van de wet; 

commissie: de Commissie van onafhankelijke deskundigen hersteloperatie toeslagen als bedoeld in artikel 3, 

eerste lid, van de instellingsregeling, doorgaans aangeduid als de Commissie van Wijzen;  

coördinerend voorzitter: een voorzitter die bij de aanwezigheid van meer voorzitters door hen als zodanig is 

aangewezen; 

deelcommissie: een voorzitter en twee leden van de commissie belast met het beoordelen van voorgenomen 

beschikkingen; 

instellingsregeling: de Instellingsregeling Commissie van onafhankelijke deskundigen hersteloperatie toeslagen 

(Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 11 juni 2021, nr. 2021-0000108828, Staatscourant 2021, nr. 

29442, zoals deze laatstelijk met ingang van 5 november 2022 is gewijzigd bij de Regeling van 19 oktober 2022, 

nr. 2022-258523, Staatscourant 2022, nr. 295670); 

voorgenomen beschikking: het voorlopige oordeel van de Belastingdienst/Toeslagen waarbij een verzoek om 

compensatie als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de wet of een aanvraag van een O/GS-tegemoetkoming als 

bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de wet geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen; 

wet: Wet hersteloperatie toeslagen, Staatsblad 2022, 433. 

 

Artikel 3. Werkwijze t.a.v. voorgenomen beschikkingen 

1. Een voorgenomen beschikking wordt als de commissie uit meer dan één voorzitter en meer dan drie leden 

bestaat, beoordeeld door een deelcommissie. 

2. Onder verantwoordelijkheid van de coördinerend voorzitter verdeelt het secretariaat de voorgenomen 

beschikkingen over de deelcommissies. 

3. De voorzitter van een deelcommissie kan de beoordeling van een voorgenomen beschikking enkelvoudig door 

hem of een lid van de deelcommissie laten behandelen. 

4. De voorzitter en de leden van een deelcommissie kunnen ten aanzien van een voorgenomen beschikking vragen 

stellen aan de Belastingdienst/Toeslagen.  

5. Indien een deelcommissie voornemens is bij de beoordeling af te wijken van het voorlopige oordeel van de 

Belastingdienst/Toeslagen, legt zij dit voornemen eerst voor aan de andere voorzitters. 

6. Ook in andere gevallen kan een deelcommissie in overleg treden met de andere voorzitters en leden van de 

commissie. 

7. Beoordelingen van voorgenomen beschikkingen worden schriftelijk ter kennis gebracht aan de 

Belastingdienst/Toeslagen en aan de overige voorzitters en leden van de commissie.  

 

Artikel 4. Gevallen waarin de beoordeling achterwege kan blijven 

1. Ingevolge artikel 3, derde lid, van de instellingsregeling kan in bepaalde gevallen een beoordeling van een  

voorgenomen beschikking door de commissie achterwege blijven. 

2. De in het eerste lid bedoelde beoordeling kan achterwege blijven indien er geen verschil van mening is over de 

feiten tussen belanghebbende en de Belastingdienst/Toeslagen in de volgende gevallen: 



• geen kind(eren) of geen kinderopvangtoeslag; 

• geen terugvordering bij niet betwiste hoogte van de toegekende kinderopvangtoeslag; 

• terugvordering vanwege een hoger niet betwist toetsingsinkomen; 

• terugvordering vanwege het afnemen van minder opvanguren blijkens een niet betwiste opgaaf  

van de belanghebbende; 

• terugvordering overeenkomstig de door belanghebbende verstrekte en niet betwiste jaaropgave; 

• terugvordering overeenkomstig de door de kinderopvanginstelling of het gastouderbureau  

verstrekte en door belanghebbende niet betwiste jaaropgave; of 

• terugvordering vanwege een door de belanghebbende niet betwiste stopzetting van de kinderopvang. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid blijft buiten toepassing indien: 

a. de kinderopvangtoeslag is uitbetaald aan een andere persoon dan de belanghebbende; of 

b. er een bestuurlijke boete is opgelegd aan de belanghebbende. 

4. De Belastingdienst/Toeslagen legt de in het tweede lid genoemde feiten aan de belanghebbende voor met het 

voornemen om de voorgenomen beschikking niet aan de commissie voor te leggen. Als een belanghebbende 

binnen twee weken de genoemde feiten gemotiveerd betwist, legt de Belastingdienst/Toeslagen de voorgenomen 

beschikking alsnog aan de commissie ter beoordeling voor. 

 

Artikel 5 De behandeling van een advies 

1. Indien de Belastingdienst/Toeslagen van oordeel is dat sprake is van een schrijnend geval als bedoeld in artikel 

2.9, eerste lid, van de wet, legt hij 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 schriftelijk ter kennis gebracht aan de Belastingdienst/Toeslagen. 

 

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. 

5. Deze regeling vervangt de Regeling werkwijze van de Commissie van Wijzen van 16 juni 2021 en treedt in 

werking met ingang van 5 november 2022. 

 

  


