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2023Z00086 

Vragen van de leden Leijten, Alkaya (beiden SP) en Omtzigt (Omtzigt) aan 
de Staatssecretaris van Financiën over de marktconsultatie om de 
ex-partnerregeling uit te laten voeren door een (commerciële) marktpartij 
(ingezonden 9 januari 2023). 

Vraag 1
Kunt u aangeven waarom is overgegaan tot een marktconsultatie voor de 
ex-partnerregeling?1 Kunt u tevens aangeven wanneer is besloten over te 
gaan tot de marktconsultatie? 

Vraag 2
Welke eigen visie van de UHT/het Ministerie van Financiën wordt getoetst via 
deze marktconsultatie? Kunt u deze visie delen met de Kamer? 

Vraag 3
Welke opdracht ligt ten grondslag aan deze marktconsultatie? Kunt u ook 
aangeven welke (mogelijk toekomstige) opdrachten met deze marktconsulta-
tie samenhangen? Zijn dat opdrachten ten aanzien van hetzelfde onderwerp? 

Vraag 4
Kunt u aangeven wat de uitvoering van de ex-partnerregeling voor een 
(commerciële) derde mag opleveren? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Vraag 5
Kunt u tevens aangeven wie de opdrachtgever van het uitvoeren van de 
ex-partnerregeling door een (commerciële) derde moet worden? Op welke 
wijze is de rechtmatigheid van de besluitvorming onderdeel van de marktcon-
sultatie of de opdrachtverlening daarvoor? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Vraag 6
Zijn er andere consultaties met marktpartijen over de uitvoering van (delen) 
van de compensatieregeling? Kunt u uw antwoord toelichten? 

1 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282440/publicatie
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Vraag 7
Is er in de ministerraad of de ministeriële commissie toeslagen en herstel 
(MCTH) gesproken over het voornemen om delen van de compensatierege-
ling aan te besteden? Zo ja, wanneer? 

Vraag 8
Op welke wijze heeft u het ouderpanel betrokken bij de (aanloop van de) 
marktconsultatie? 

Vraag 9
Welke overtuiging is er dat het uitvoeren van de ex-partnerregeling beter kan 
gebeuren door een (commerciële) marktpartij dan door de UHT? Waarom is 
dit niet eerder gedeeld met de Kamer? 

Vraag 10
Erkent u dat de ex-partners nu al meer dan twee jaar wachten op een 
oplossing en dat de marktconsultatie onnodig tijdsverlies is?
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