
• Als de motie uiteindelijk toch in stemming wordt gebracht en daarin wordt

verzocht om afbetaaide schulden die verband houden met de KOT probiemen
standaard ais schade te kwalificeren adviseren wij de motie te ontraden

omdat

o Dit ieidt tot dubbeie compensate en

o strijdig is met de gekozen private schuidenaanpak waarin siechts

achterstanden en geen hoofdsommen van schuiden worden overgenomen

Toelichting
De kern is dat een schuid afbetaaid of openstaand geen schade betreft

Onderliggende oorzaken voor het aangaan van een schuid kunnen wei ais

schadeveroorzakende gebeurtenis kwaiificeren Denk bijvoorbeeid aan het niet

kunnen betaien van opvangkosten omdat het recht op kinderopvangtoesiag
onterecht is ontzegd Dergeiijke schade wordt nu ai deels vergoed onder de

compensatieregeiing en eventueei Catshuisregeiing De compensatieregeiing
bestaat immers onder meer uit de componenten onterechte teruabetaiinaen KOT

en forfaitaire bedragen voor veronderstelde materiele en immaterieie schade

Ais de forfaitaire compensate onvoidoende soelaas biedt komt een ouder in

aanmerking voor aanvuiiende compensate bij de CWS of mogelijk in de

toekomst via de VSO route Daar komt schade in aanmerking voor vergoeding
indien zowei de vaststelling ais de causaiiteit met de

kinderopvangtoesiagprobiemen aannemeiijk is Het voorgaande betekent dat de

motie al deeis wordt uitgevoerd nu werkelijke schade in aanmerking komt voor

aanvuiiende compensate binnen de huidige regelingen Het voorgaande betekent

ook dat een mogelijk vervolg waarin de regenng wordt verzocht om afbetaaide

schulden als zijnde losstaande schadepost te compenseren wordt afgeraden Dit

zou namelijk leiden tot het tweemaal compenseren van dezelfde schade

aangezien deze reeds na integrale beoordeling dan wei als schadeveroorzakende

gebeurtenis overeenkomstg het civiele schadevergoedingsrecht als werkelijke
schade in aanmerking komt voor compensate

Daarom wordt voorgesteld om de motie deels als reeds uitgevoerd te

behandelen en daarbij te benadrukken dat voor de toekomst wordt afgeraden om

afbetaaide schulden niet als losstaande schadeposten voor compensate in

aanmerking te laten komen via de CWS of VSO route

De schuldenregelingen zijn erop gericht om de schuldenlast van de ouder op het

moment van het ontvangen van de compensate zoveel mogelijk op te lossen

zodat de compensate zelf beschikbaar is voor een nieuwe start Ook een

aanvuiiende schuldenregeling zou in tegenstelling tot de bestaande

schuldenregelingen een compensatiedoel hebben hetgeen eveneens Ieidt tot het

tweemaal compenseren van dezelfde schade Daarom wordt afgeraden om een

additonele route voor afbetaaide private schulden open te stellen

Communicatie voorgestelde VGR tekst

In de mote van Dijk aangehouden wordt opgeroepen om te onderzoeken of in

het proces van commissie werkelijke schade CWS of een

vaststellingsovereenkomst VSO waar aannemeiijk is dat schade het gevolg is

van schulden die zijn ontstaan als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire
welwillend kan worden gekeken naar het kwalificeren van afbetaaide schulden als

schade Het lid Van Dijk overweegt hierbij dat het voor ouders vanwege de soms
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zeer ingrijpende gevolgen van het terugbetalen van schulden onrechtvaardig
aanvoelt indien afbetaalde private schulden niet voor de schuldenaanpak in

aanmerking komen terwiji zij niks aan het bestaan van de schuld hebben kunnen

doen

Het kabinet begrijpt het wellicht wrange gevoel dat opeisbare schulden

achterstanden die niet zijn afbetaald wel worden overgenomen via het loket

private schulden en afbetaalde schulden niet Dat hiermee enig onderscheid

ontstaat tussen ouders die schulden wel of niet hebben afbetaald is een

ongemakkelijk gegeven maar de schuldenaanpak is niet bedoeld als herstel van

schade in het verleden maar om gedupeerde ouders zo veel als mogelijk kans te

bieden op een nieuwe start

Daar staat tegenover dat het onderzoek waar de motie om verzoekt niet nodig is

omdat schade die als gevolg van de problemen met de kinderopvangtoeslag is

ontstaan onder de huidige regelingen al wordt gecompenseerd Onder de

compensatieregeling wordt bijvoorbeeld de onterecht terugbetaalde

kinderopvangtoeslag gecompenseerd en onder meer forfaitaire bedragen voor

veronderstelde materiele en immateriele schade toegekend Via de CWS en

mogelijk in de toekomst via de VSO route kan een ouder aanvullende

compensatie wegens werkelijke materiele en immateriele schade toegekend

krijgen

Dit betekent bijvoorbeeld concreet het volgende Een ouder is geconfronteerd met

onterechte terugvorderingen kinderopvangtoeslag en heeft geld moeten lenen om

bijvoorbeeld kosten voor vervangende kinderopvang te kunnen betalen Deze

kosten voor vervangende kinderopvang komen voor aanvullende compensatie in

aanmerking als een ouder na de eerste toets en integrale beoordeling
onvoldoende compensatie heeft ontvangen Dit geldt ook voor eventuele

bijkomende schadeposten zoals betaalde rente of leed

Indien de motie doelt op het uiteindelijk aanvullend compenseren van reeds

afbetaalde private schulden door deze standaard als schade te kwalificeren zal

het kabinet de motie afraden Een aanvullende regeling leidt met verwijzing naar

het voorgaande tot dubbele compensatie en is bovendien strijdig met de

gekozen private schuldenaanpak om slechts de openstaande opeisbare schulden

op te lossen

Politiek bestuurlijke context

N v t

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Paging 3 van 3

1567332 00003



m
Ministerie van Financien

Programma DG

Herstelbeleid

Bureau DG Herstel

TER BESPREKING VRIJDAG 7 OKTOBER

Aan

de staatssecretaris van Financien Toesiagen en Douane

Persoonsgegevens

nota 12eVGRMRversie

Datum

5 oktober 2022

Notanummer

2022 0000244651

Aanleiding

Hierbij ontvangt u de MR versie van de VGR Flersteloperatie Toesiagen over het 3e

kwartaai van 2022 Deze versie zal na eventueie iaatste aanpassingen op 7 oktober

naar de MR worden verstuurd Tevens ontvangt u de MR versie van de

aanbiedingsbrief Uw reactie op beide documenten zien wij met beiangsteiiing

tegemoet Ook ontvangt u het aanbiedingsformuiier voor de MR op 14 oktober

2022

Bij lagan
Zie nota

Beslispunten
U wordt gevraagd te besiuiten over de voigende punten

1 Kunt u aangeven of en weike iijsten met iopende en afgedane modes en

toezeggingen u als bijiagen met de VGR mee wil sturen naar de Kamers

2 Gaat u akkoord om het ongevraagde advies van het ouderpanei over CWS

van 24 juni ji niet ais bijiage mee te sturen

3 Gaat u ermee akkoord om het aanbiedingsformuiier MR te tekenen

Kernpunten
In deze VGR komen achtereenvoigens aan de orde de stand van zaken m b t

Financieei herstei hoofdstuk 1

Integraai herstel hoofdstuk 2

Schuldenaanpak hoofdstuk 3

Organisatie samenwerking en financien hoofdstuk 4

Deze set bevat de voigende documenten

1 Nota

a Aanbiedingsformuiier voor MR d d 14 oktober 2022

b Communicatieplan rondom VGR

c Lijst Iopende toezeggingen Flerstel

d Lijst afgeronde toezeggingen Flerstel

e Lijst Iopende moties Flerstel

f Lijst afgeronde moties Herstel

Aanbiedingsbrief
12® VGR Definitief MR versie

a IPW rapportage
b Diversion rapport en appreciatie

2

3
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c CWS beleidskader immateriele schadevergoeding
d Gefingeerd voorbeeld beoordelingskader CWS voor immateriele

schadevergoeding
e Reactie CWS op Quickscan ABDTOPConsult

Toelichting
De VGR over Q3 van 2022 geeft de voortgang weer van de hersteloperatie sinds de

lie VGR over Q2 van 2022 Andere punten m b t de hersteloperatie zijn middels

de Herstelwet en de Septemberbrief met de Kamer gedeeld Op 26 September heeft

u de C2 versie ontvangen welke op donderdag 29 September met u besproken is

Op vrijdag 30 September heeft u de DCl versie ontvangen welke op maandag 3

oktober met u besproken is

Wliziainoen t o v vorioe versie

Ten opzichte van de DCl versie is de rapportage op de volgende punten gewijzigd
• de aanbiedingsbrief is afgerond o b v uw opmerkingen over de op 3 oktober

nagezonden aangepaste versie

• de bespreekpunten van de DC l versie zijn verwerkt en de teksten zijn

afgerond
• alle modes en toezeggingen uit de debatten van juli en September zijn

nagelopen en waar nog niet genoemd ingevoegd
• de definitieve tekst en cijfers in hoofdstuk 2 en 3 over de enquete van de VNG

onder gemeentes worden op donderdag 6 oktober ingevoegd
• de eerder opgenomen hoofdlijnen van het IPW rapport zijn verder uitgewerkt
• de peildatum van deze VGR is 30 September 2022 inmiddels zijn de meeste

cijfers in de tabellen opgenomen Wat nog ontbreekt wordt deels voor

verzending naar de MR toegevoegd en deels na verzending aan de MR

Hiervoor is in het aanbiedingsformulier voor de MR een passage opgenomen

waarmee u instemming vraagt voor het invoegen van enkele laatste

wijzigingen

Moties en toezeaainaen

Alle toezeggingen ook uit de laatste debatten om op te nemen in de 12® VGR zijn

nagelopen en opgenomen in de tekst va de 12® VGR In de vier bijgevoegde lijsten
moties en toezeggingen is te zien hoe en waarin deze zijn verwerkt Graag uw

oordeel of en welke lijsten meegestuurd kunnen worden

Rapport College voor de Rechten van de Mens

Tijdens de laatste bespreking van de VGR vroeg u naar het overnemen van het

oordeel van het College In de brieP van 15 januari 2021 inzake het eindrapport

Ongekend Onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie

Kinderopvangtoeslag POK is aangegeven dat het oordeel van de College altijd zal

worden overgenomen De ruimte om hiervan af te wijken is daarom niet aanwezig

Onoevraaod advies Quderpanel over CWS

In de lopende tekst van de VGR is aangegeven dat het advies van 24 juni jl

gepubliceerd is wordt op de website van het Quderpanel Dit advies heeft u op 26

juni jl ter informatie ontvangen 2022 178908 Het advies zal besproken worden

1 Kamerstuk 35 510 nr 4
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tijdens een al gepland gesprek met u in november Hierover is wordt bet

Ouderpanel gemformeerd Tevens is in de tekst van de VGR aangegeven dat de

adviespunten grotendeels zijn meegenomen bij de ontwikkeiingen en

beleidsafwegingen random CWS in de afgelopen maanden We stellen voordeze nu

niet mee te zenden met de VGR

Rapportaoe Diversion Ken ons help ons

Zoals met u is afgesproken zal bij de bijiage Rapportage Diversion een korte

appreciate toegevoegd worden welke in lijn is met het eerder met u besproken
memo maar dan korter Deze is in de bijiage opgenomen

Biilaaen VGR

Het voornemen is om afgezien van eventuele M T lijsten bij de VGR vijf bijiagen
mee te sturen

1 IPW rapportage
2 Diversion rapport met appreciatie

3 CWS beleidskader immateriele schadevergoeding
4 Gefingeerd voorbeeld beoordelingskader CWS voor immateriele

schadevergoeding
5 Reactie CWS Quickscan ABDTOPConsult

Deze bijiagen worden zoals gebruikelijk niet meegezonden naar de MR

Bespreking
Er is nog geen bespreking met u ingepland

Communicatie

Het concept communicatieplan rondom deze VGR treft u als bijiage aan De

woordvoering voIgt daarna en zal aansluiten op het persbericht de brief en de

kernboodschap

Politiek bestuurlljke context

De Kamercommissie Financien heeft besloten om de vragenronde over de lie VGR

te bundelen met de vragenronde over de 12e VGR en beide VGR s op 8 december

tegelijkertijd te behandelen

Planning

Op woensdag 5 oktober heeft u deze MR versie ontvangen U kunt aangeven of

en wanneer u deze wenst te bespreken

Op vrijdag 7 oktober zal de MR versie naar de ministerraad worden verstuurd

Op vrijdag 14 oktober wordt de definitieve 12e VGR over Q3 2022 na vaststelling
in de MR naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd Hierbij worden ook de

achterliggende beslis bespreeknota s openbaar gemaakt Hierover ontvangt u een

separate notitie

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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sSf Ministerie van Financien

Programma DG

Herstelbeleid

Bureau DG Herstel

TERTEKENING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Nieuw MR formulier 12e VGR

Datum

6 oktober 2022

Notanummer

2022 0000245662

Aanleiding
Naar aanleiding van de bespreking vanochtend treft u tertekening het MR

formulier en ter informatie enkele andere documenten

BiJIagen
Zie nota

Beslispunten
U wordt gevraagd het nieuwe aanbiedingsformulier MR te tekenen

Kernpunten

Bijgaand treft u de volgende documenten

• Nieuw aanbiedingsformulier MR

• Nieuw versie brief schoon en revisies

12^ VGR revisie

• Appreciatie kindregeling

Communicatie

Zie eerdere notitie

Polltiek bestuurlijke context

Zie eerdere notitie

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

\o

TERSTOKD

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Programma Ketenregie

Persoonsgegevens

nota Datum

6 oktober 2022Communicatie n a v partlclpatieproces Diversion

Notanummer

2022 DDC024S697

Bijiagen

geen

Aanleiding

In het VGR overleg van 6 oktober is gevraagd om inzichtelijk te maken hoe en

wanneer met kinderen wordt gecommuniceerd over de verschillende

participatietrajecten ter invulling van emotioneel herstel voor kinderen van

gedupeerde ouders Voorliggend document schetst het antwoord op

voorgenoemde vraag

Met dit plan wordt vastgehouden aan het originele plan voor de MR verzending en

aanbieding aan de kamer volgende week ^

Beslispunten
Stemt u in met de voorgenomen communicatie richting kinderdn

ouderpanel zoals hieronder wordt beschreven

Kernpunten

• Kinderen di^ mbben deelgenomen het participatieproces

ontvarmeritvia Diversion een whats\pp bericht waarin zij jameps^
hetuTfimsterie hartelijk worden bedanl^ voor hun bijdrage_^afl^et

^p^rti^ytieproces \
Kinderen die hebben deelgenomen aan h^partipp^fieproces
ontvangen het rapport Ken ons help ons IrTcTT^n kindvriendelijke
versie van dit rapport

• Kinderen en jongeren die hebben deelgenomen aan het

participatieproces krijgen een doorkijk samenvatting van de

aanpak voor emotioneel herstel

• Kinderen en jongeren krijgen een uitnodiging voor een digitale
bijeenkomst op 31 oktober of een ander moment dat kinderen beter

uitkomt Tijdens deze bijeenkomst wordt ambtelijk toegelicht hoe

het rapport is ontvangen hoe hier invulling aan wordt gegeven en

wordt afgestemd hoe jongeren betrokken kunnen blijven bij het

vervolqproces

Woensdag 12 oktober

Eerder is niet mogelijk
omdat Diversion capaciteit
moet vrijmaken om evt

vragen van kinderen te

beantwoorden n a v de

communicatie

Donderdag 13 oktober • Het ouderpanel wordt op hoofdlijnen geinformeerd over de passages

in de 12 ® VGR die gaan over emotioneel herstel voor kinderen De

stukken ontvangen zij zelf niet gelet op de wens van Kamerieden om

als eerste geinformeerdlie worden debat 27 September
« ue voorzitten van het ouder^nei ontVangfeen verzoek van het
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programma Emotioneel Herstel om het proces de aanpak en het

vervoigproces van emotioneel herstel voor kinderen toe te lichten

• Met Diversion wordt 13 oktober contact opgenomen om te vernemen

of er naar aanleiding van het bericht van 12 oktober nog

aandachtspunten zijn Idem social media

Maandag 31 oktober • Digitaie bijeenkomst voor alle kinderen die hebben geparticipeerd
Doel van deze bijeenkomst

• ambteHjke toelichting appreciatie op het rapport
• toelichting op het rapport wanneer kunnen kinderen wat verwachten

etc

• hoe er invulling wordt gegeven aan hun behoeften en tot slot hoe

jongeren daaraan kunnenJ^iidraaerr —

• ^w^kB^behuSfterTniet vervuld warden en waarom

De staatssecretaris zou aanwezig kunnen zijn jjij deze bijeenkomst
en 6f het openingswoord kunnen verzorgen

Deze datum is gekozen met

oog op de benodigde

voorbereidingstijd alsmede

moet deze niet te ver in de

toekomst liggen gel^t op de

spanningsboog van de

doelgroep

Alle ^rHertrrhet feraiect betrokken kindereiWIonDpanel Diversion

etc ontvangen een videoboodschap met een danftwoord van de

staatssecretairs voor iedereen die heeft geparticipeerd Alsmede de

aankondiging dat de wet is aangenomen en gefmplamenteerd wordt
’

Deze videoboodschap wordt breed verspreid via alle\
communicatiekanalen \

Dinsdag 1 november na

positieve besluitvorming in

de le Kamer en bij formele

inwerkingtreding wet

Begin februari 2023 Er wordt een follow up bijeenkomst georganiseerd vdor

gedupeerden kinderen De eerste reflectie op de kindrdgeling kunnen

hier onderling worden gedeeld alsmede kan men met eTjkaar in

gesprek \
De staatssecretaris wordt uitgenodigd om hlerbij aanwezijg te zijnI

Toelichting
In het debat van 27 septerriber jl is aangegeven dat het onwenselijk is dat

Kamerleden later worden geinformeerd over relevante kwesties dan andere

betrokkenen bij de hersteloperatie Het voornemen is om het rapport Ken ons

help ons in tegenstelling iot voorgenoemde oproep toch eerder te versturen aan

betrokken kinderen Gel® op de bijdrage van kinderen aan het rapport wordt dit

uitlegbaar geacht

Lo
Communicatie

Deze opzet is met Communicatie afgestemd
9

Politiek bestuurlijkd context

Niet van toepassing 1
5

^\0
Informatie die nietfopenbaar gem^akt kan worden

Niet van toepassing 0

6
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Ministerie van Financien

00

Programma DG

Herstelbeleid

Bureau DG Herstel

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota 12e VGR 7 okt versie

Datum

7 oktober 2022

Notanummer

2022 0000245179

Biilagen

Bijgaand treft u de 7 oktober versies van de brief alleen schone versie en VGR schoonzie nota

en in revisie met bijiagen Graag zien we uw eventuele op aanmerkingen tegemoet ten

behoeve van verzending naar de MR uiterlijk 14 oktober ten behoeve van de MR van 21

oktober Conform uw verzoek bij de bespreking donderdagochtend is het MR formulier

aangepast met een kernboodschap Opmerkingen zijn verwerkt inclusief de punten ten

aanzien van het plan voor de kinderen en jongeren cf bespreking vrijdag 7 10 10 00

Beslispunten
1 U wordt gevraagd in te stemmen met aanbieding van de VGR aan de ministerraad

en het aangepaste aanbiedingsformulier MR te tekenen

2 Gaat u akkoord om de zorgen van het ouderpanel omtrent CWS wel te benoemen

in de voortgangsrapportage maar om niet het ongevraagde advies van het

ouderpanel over CWS van 24 juni jl als bijiage bij de 12e VGR mee te sturen

omdat over de opvolging van dit advies met de ingezette acties nog met hen

wordt gesproken

Kernpunten

Deze set bestaat uit de volgende documenten

3 Nota^
Brief ouderpanel 24 juni 2022

Lijst lopende toezeggingen Herstel

c Lijst afgeronde toezeggingen Herstel
~

d Lijst lopende moties Herstel

e Lijst afgeronde moties Herstel

Aanbiedingsbrief aan TK EK krijgt nagenoeg zelfde tekst

12^ VGR 7 okt versie

a IPW rapportage niet mee naar MR

b Diversion rapport met korte appredatie reactie niet mee naar MR

\ CWS beleidskader begroting immateriele schadevergoeding niet mee

[ naar MR

I d Gefingeerd voorbeeld beoordelingskader CWS voor immateriele

schadevergoeding niet mee naar MR

e Reactie CWS op Quickscan ABDTOPConsult niet mee naar MR

4

5
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Moties en toezeQQingen

Alle toezeggingen ook uit de laatste debatten om op te nemen in de 12® VGR zijn

nagelopen en opgenomen in de tekst van de 12® VGR In de bijgevoegde lijsten moties en

toezeggingen is te zien hoe en waarin deze zijn verwerkt

0

rC\

Onqevraaqd advies Ouderoanei over CWS

In de iopende tekst van de VGR is aangegeven dat het advies van 24 juni ji gepubliceerd
wordt op de website van het Ouderpanel Dit advies heeft u op 26 juni ji ter informatie

ontvangen 2022 178908 Het advies zai besproken worden tiidens een al oeoland

gesprek met u in november Hierover is net Ouderpanel geinformeerd Tevens is in de

tekst van de VGR aangegeven dat de adviespunten grotendeeis zijn meegenomen bij de

ontwikkelingen en beieidsafwegingen rondom CWS in de afgelopen maanden We steiien

voor het advies nu niet mee te zenden met deze VGR maar in de volgende VGR te

rapporteren over het gesprek hierover met het Ouderpanel

cP

K

Rapportaqe Diversion Ken ons help ons

9
«

Zoals met u is afgesproken zai de appredatie bij de rapportage van Diversion in de VGR

worden opgenomen

0
Toelichting
• In de zesde VGR is de toezegging gedaan dat in de loop van 2022 zou worden

onderzocht in hoeverre wij een overzicht kunnen maken van enerzijds ouders die in

het verleden bij een beroepsprocedure betrokken zijn geweest en anderzijds ouders

die zich voor herstel hebben gemeid
• Condusie is dat er geen overzicht verstrekt kan worden De zorg achter onderwerp

van de discussie in het betreffende Kamerdebat betrof ouders die nog niet in beeid

waren bij UHT maar mogeiijk wel gedupeerd Het lid Omtzigt noemde in dit kader

ouders die hebben geprocedeerd bij de rechtbank maar vanwege een onvoiiedig
dossier zijn benadeeid In de 6e VGR is al gecondudeerd dat we dit op basis van een

data analyse geen volledigheid kunnen geven en dat een noodzakelijke handmatige

toets veei capaciteit vergt Thans controleert UHT of ouders in het verleden betrokken

zijn geweest bij een beroepsprocedure omdat dit van invloed is op hooqte

compensatie Omgekeerd geldt dat het louter betrokken zijn geweest Dij een

beroepszaak niet zegt over mogeiijke gedupeerdheid onder de hersteiregelingen KOT

Daarbij is de verwachting dat ouders die toentertijd een beroepsprocedure zijn gestart

en hebben verloren zich ook hebben gemeid bij UHT voor herstel Een uitgebreid

onderzoek in dezen levert naar verwachting dus ook weinig resultaat op In 1 1 1 is

daarom de zin toegevoegd Er komt geen apart overzicht van mensen die in het |
verleden geprocedeerd hebben tegen een beschikking van kinderopvangtoeslag 1

afgezet tegen de mensen die zich nu hebben gemeid bij UHT d

Communicatie

Zie eerdere nota

Polltiek bestuurlljke context

Zie eerdere nota

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

Toeslagen

Strategic Recht en

Beletd

TERINFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financien Toesjagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Appreciatie advies ouderpanel en Motie Azarkan over

CWS Datum

28 juni 2022

Notanummer

2022 0000178908

BIjiagen
1 Advies Ouderpanel
2 Motie AzarkanAanleiding

Op 21 juni is de Motie Azarkan c s aangenomen waarin de regering \«ordC

verzocht om een beoordeiingskader op te stellen op grond waarvan de Commissie

Werkelijke Schade CWS compensatiebedragen kan vaststellen bijiage 1

Op 24 juni heeft het ouderpanei een ongevraagd advies gestuurd over het

functioneren van de CWS Woensdag 29 juni spreekt u in kleine kring over de

CWS

Met deze nota wordt u geinFormeerd over het advies van het ouderpanel en de

motie Azarkan

Kernpunten

Ouderpanel
Het ouderpanel heeft op 24 juni een ongevraagd advies gericht aan de

CWS UHT het Kabinet Het advies zai in de komende dagen ook met de

Kamer worden gedeeid
Het betreft een negatief advies met verschiilende punten van kritiek De

kritiekpunten zijn eerder opgebracht en zijn daarom niet onbekend

Desalniettemin lijkt het advies met een grotere urgentie en kritische

toonzetting te zijn geschreven dan voorheen

Hieronder benoemen we de kernpunten in het advies die zich richten op

CWS UHT Tweede Kamer politiek
Ten aanzien van de CWS maakt het ouderpanei opmerkingen over

o De sterke juridische uitieg benadering van het schadeherstelrecht

o De weinig invoelende en empathische bejegening richting ouders

o De gebrekkige transparantie bij de totstandkoming van adviezen

voor ingewikkelde materiele schadeposten vermogensschade
inkomensschade en immaterieie schadeposten

a De minimaie onderbouwing en motivering van adviezen

Over UHT kabinet maakt het ouderpanel opmerkingen over

o Het gepercipieerd niet niet tijdig en of onvoiledig aanieveren van

dossiers bij de CWS en ouders Dit wekt wantrouwen voor de

beoordeling van de schade

o De lange wachttijden en termijnen die niet worden gehaald
o Het feit dat geen PZB er beschikbaar is voor het CWS traject
o Het feit dat commissieleden overwegend juristen zijn dit hangt

samen met het 2® kritiekpunt ten aanzien van de CWS
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Ministerie van Financien

HEDEN

TER BESLJSSING

Programma DG

Herstelbeleid

Bureau DG HerstelAan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

12 oktober 2022nota lie VGR 12 oktversie
Notanummer

2022 000025X786 A

Bijiagen
lie nota

6^
Aanleiding

Bijgaand treft u de 12 oktober set van de 12® VGR

Beslispunten

1 U wordt gevraagd in te stemmen met aanbiMing van de VGR aan de

het nader aangepaste aanbiedingsformuiier MR te tekenen De brie^

dan aangeboden worden aan de MR exclusief de biiiaoen

2 Gaat u akkoord met het bijgevoegde persbericht

rathisterraad en

in 12® VGR^IIen

Kernpunten

Deze set bestaat uit de volgende documenten

1 Nota

o Concept persbericht infografic voIgt

Aanbiedingsbrief aan TK EK krijgt nagenoeg zelfde tekst

12® VGR 7 okt versie bijiagen cf besproken niet mee naar MR

Va IPW rapportage

\ b Reactie en rapport Diversion C

t c CWS beleidskader begroting immateriele schadevergoeding

l d Gefingeerd voorbeeld beoordelingskader CWS voor immateriele

schadevergoeding

\ e Reactie CWS op Quickscan ABDTOPConsuit

f Brief ouderpanel van 24 juni 2022

V g Lijst 1 afgeronde toezeggingen hersteloperatie

V h Lijst 2 lopende toezeggingen hersteloperatie^ ^ ‘Z4J

Lijst 3 afgeronde moties hersteloperatie

Lijst 4 lopende moties hersteloperatie ZjJ
De teksten over het ouderportaal zijn nu uit de VGR gehaald hierover bent u al kort

gefnformeerd en zal u via een nota in de weekendtas nader geinformeerd worden

Bij het CWS beoordelingskader zal het logo van CWS nog worden opgenomen

De bijiage gefingeerd voorbeeld is voorgelegd en akkoord bevonden door CWS

Alle moties en toezeggingen ook uit de laatste debatten om op te nemen in de 12®

VGR zijn nagelopen en opgenomen in de brief en of tekst van de 12® VGR In de

bijgevoegde lijsten moties en toezeggingen is te zien hoe en waarin deze zijn
verwerkt De toezeggingen die al voorafgaand aan de VGR zijn afgedaan in eerdere

brieven etc zijn niet in deze lijsten opgenomen

2

3
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Zoals met u is afgesproken is de appreciatie aangepast en in de bijiage met het

rapport van Diversion opgenomen

In overleg R^^onsgeg^hgipH de brief een korte passage opgenomen over de vraag van

het lid Inge van Dijk inzake afgeloste schulden en CWS De passage in de brief

verwijst naar de uitgebreidere tekst in de VGR

Let op voor verzending vindt er nog een laatste check plaats op taal interpunctie

pagina indeling e d Met name door de vele wijzigingen kunnen bladspiegels
veranderen en dat vraagt netjes maken nadat alle wijzigingen zijn verwerkt

Communicatie

Zie persbericht

Politiek bestuurlijke context

Zie eerdere nota

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

m

TERSTOND

TER BESLISSING

Programma DG

Herstelbeleid

Aan

de staatssecretaris van Financien Toesiagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

14 oktcjber 2022

nota Notanummer

2022 0000253513

12e VGR MR DEF versie

Bijiagen

Aanbiedingsbrief

12 VGR

Aanleiding

Bijgaand treft u de definitieve MR versie van de 12^ VGR

Beslispunten
U wordt gevraagd in te stemmen met aanbieding van de brief ei

het aanbiedinn‘ ifnrnniili ar MR 1 p tekenen f versie 12 okp De brief en 12® VGR zullen dan

aangeboden worden aan de MR exciusief de bijiagen \

an de ministerraad en

Toelichting

Aanpassingen reacties op vragen

Alqemeen

Waar wijzigingsvoorsteiien en opmerkingen eenvoudig konden worden verwerkt is dat

gebeurd Waar een vraag in de kantlijn stond of waar anderszins nog wat gewijzigd is voigt
hieronder toelichting Nog niet overal was het haalbaar de check op spelling en interpunctie te

doen

Brief

Naast de inieiding zijn op meerdere plekken aanpassingen doorgevoerd op aangeven Rwacfonsg^vens
Persoonsgegevens |De passage over CWS betaalde schulden is na afstemming aangepast Er is

hierover contact geweest met de CWS

VGR foaqinanummerina versie 12 okt^

pll hier is een toeiichting ingevoegd over de bezwaren bij UHT

pl6 u schreef dat een passage was verwijderd echter was deze verpiaatst naar de

toeiichting onder de tabei over compensate boven 100k

pl6 Op basis van de markering in de kantlijn is het niet duideiijk of een concrete wijziging

gewenst is van de passage over de vergewispiicht

pl7 bij 1 5 1 Stand van zaken Commissie Werkelijke Schade is een recent gepubiiceerd
WOO besiuit genoemd

p23 de alinea over schuid ais gevolg van fraude is verpiaatst en uitgebreid NB dit betreft

dus geen fraude in de hersteloperatie maar staat wei in dat hoofdstuk

p26 de aanstelling van de nieuwe voorzitter van het ouderpanel is nog niet formeel rond en

is daarom op PM gezet de verwachting is dat dat wei kan als de VGR uitgaat naar de Kamer

p38 dit was aangepast om de voigende reden de alinea gaat over het opstarten van

invordering van pubiieke schulden na een pauzeperiode Hier stond ais voorbeeidcategorieA
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mensen die geen schulden meer hebben Dit voorbeeld is geschrapt

p39 schuiden schade verzoek van het ild Inge van Dijk dit is aangevuld op basis van uw

opmerkingen

p43 hier is een opsomming toegevoegd over wat er preventief v66r de noodprocedure al

gedaan wordt

p46 bij 4 1 Inrichting uitvoeringsorganisatie zijn de meest actuele cijfers ingevoegd

p46 damage eHerkenning en SBN hieraan is toegevoegd dat dit gemeld is bij de AP

Biilaaes fniet in deze set naar MR

appreciatie heeft ondertekening gekregen zoals ook de VGR isDiversion

ondertekend

Brief ouderportaal
M T lijst

koptekst is toegevoegd
tekst over ministeriele regeling vs EK behandeling is aangepast

Communicatie

Zie eerdere nota

Politiek bestuurlijke context

Zie eerdere nota

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

Programma DG Herstel

ToeslagenTER BESLUITVORMING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

17 oktober 2022

nota
Notanummer

2022 0000242722Tweede set Actieve openbaarmaking beslisnota s 12® VGR

Bijiagen

Inventarislijst

Openbaar te maken nota s

Aanleiding

Op vrijdag 21 oktober 2022 wordt de 12® VGR hersteloperatie toeslagen verzonden De eerste

set actief openbaar te maken nota s heeft u reeds goedgekeurd 2022 241083 Bijgaand treft u

de tweede set actief openbaar te maken nota s voor zover nu 17 oktober 2022 in beeld

IBeslispunt

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota s en de nu

voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen

worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

\ArO
a

Toelichting
Sinds Prinsjesdag dienen alle nota s die informerend adviserend ter

bespreking beslissing aan de bewindspersonen zijn voorgelegd en een rol hebben

gespeeld bij de besluitvorming actief openbaar te worden gemaakt
In bijgevoegde tabel treft u de tweede inventarisatie van de geidentificeerde nota s

Hierbij hebben we geselecteerd op nota s die u bereikt hebben waarin

beslis bespreekpunten adviezen of een verzoek van u zijn opgenomen die relevant zijn
voor de 12® VGR In de bijiage treft u de set openbaar te maken nota s

In de nota van 30 September 2022 240543 is een bijiage met een overzicht van vijf

nog te sturen nota s bijgevoegd Twee van die aangekondigde nota s zijn ook onderdeel

van deze set over afbetaalde schulden en ouderparticipatie eentje hoort er toch niet

bij over niet gebruik private schulden nu niet opgenomen in 12® VGR en twee zijn

uiteindelijk nog niet geschreven over PZB ers en letselschade expertise
De nota van 5 oktober 2022 252766J bevat een passage die gelakt wordt op grond

belang van staat omdat het om politieke sondering gaat
Tot aan de verzending van de VGR zullen er mogelijk nog enkele relevante nota s aan u

worden gestuurd Hierbij zal meteen gevraagd worden om akkoord om deze openbaar
te maken of zullen we nog voor 21 oktober 2022 aan u voorleggen

c

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurUjke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Finanden
C

HEDEN GRAAG UITERLIJK WOENSDAG 19 10 RETOUR I V M VERZENDING VGR

TER BESLUITVORMING

Directte Strategies Recht

ft Beleid

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Woo besiuit CWS doorlooptijden en schadevergoedingen

update tabel

Datum

17 oktober 2022

Notanummer

2022 0000254682

Bijiagen

1 Woo besluit

2 Openbaar te maken docurr

3 Woo verzoek

4 Tekst begeleidende mail

5 Eerdere nota

Aanleiding
Naar aanleiding van de vorige nota en uw opmerkingen bijiage V is de uitleg op

de tabel aangepast

Beslispunt
• Gaat u akkoord met het informeren van de Kamer via de 12® VGR over de

publicatie van het Woo besluit

• Gaat u akkoord conform de beieidslijn actieve openbaarmaking
beslisnota s met het opnemen van de vorige nota bijiage V en deze

nota als bijiage bij de beslisnota s van de 12® VGR

Kernpunten

De uitleg op de tabel is uitgebreid met wat meer informatie over de

verschillende fases bij de CWS Dit is ook afgestemd met de CWS

U treft vijf bijiages aan Die heeft u alien eerder gezien De uitleg op de

tabel is aangepast en de begeleidende mail aan de verzoeker is

aangepast
o De verzoeker had al eerdere informatie ontvangen en nog extra

informatie gevraagd o a over het aantal fte bij UHT Daarom

verschilt de begeleidende mail van de uitleg op de tabel

Openbaar wordt gemaakt
o Geanonimiseerd Woo besluit

o Tabel uitleg tabel

De verzoeker krijgt
o Tekst begeleidende mail

o Getekend Woo besluit

o Tabel l uitleg tabel

In de 12® VGR is een zin opgenomen in het stuk over de CWS die zal

verwijzen naar de publicatie van het Woo besluit en de openbaar te

maken documenten

o Recentelijk is een besluiti’ ®™ j^ 9ii op grond van de Wet open

overheid genomen over doorlooptijden en schadevergoedingen bij
de CWS

Met de 12® VGR zullen deze beslisnota en de vorige worden openbaar

gemaakt conform de beieidslijn actieve openbaarmaking beslisnota s
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Znformatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

C
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Ministerie van Financien

Directle Juridlsche Zaken

Oirectie Strategic Recht en

Beleid

TER BESLISSING

Aan

Staatssecretahs van Financien Toesiagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Besluit op Woo verzoek inzake de doorlooptijden bij CWS

de werkwijze bij CWS en de hoogte van

schadevergoedingen Datum

3 oktober 2022

Notanummer

2022 0000219892

Bijlagen
1 Besluit

2 Openbaar te maken

documenter

3 Woo ver7oek

Aanleiding

Op 21 juli 2022 heefP^rsoonsgegever|ggedupeerde ouder die momenteel in de CWS

procedure zit een verzoek op grond van de Wet open overheid Woo ingediend
over de schade afhandeling van de toeslagenaffaire Het verzoek is ingediend om

een cijfermatig inzicht te krijgen over de afhandeiing van verzoeken bij de

Commissie Werkelijke Schade CWS Gevraagd wordt naar de doorlooptijden bij
CWS de hoogte van de schadevergoedingen en werkinstructies

Beslispunt
Gaat u akkoord met het informeren van de Kamer bij een eerstvoigende

mogeiijkheid over de openbaarmaking van het bijgevoegde besluit en document

Advies

Tevens wordt u geadviseerd kennis te nemen van het Woo besluit en het

openbaar te maken document inclusief toelichting

Kernpunten
• Verzoeker vraa^t om informatie en documenten In eerste instantie Is dit

verzoek afgehandeld als een informatieverzoek DooTaanvullende vragen

van de verzoeker is besloten om dit toch als een Woo verzoek af te

handeien

• Er is een overzicht gemaakt waarin voor ieder verzoek om aanvullende

schadevergoeding de dooriooptijd staat vermeld In dit overzicht is onder

meer nader gespecificeerd op welke datum een verzoek binnen is

gekomen op welk moment de CWS heeft geadviseerd en op welke datur

UHT heeft beschikt Enkele cilfers uit dit overzicht

o De gemiddeide dooriooptijd van een verzoek bij UHT is 51 dagen
Dat is inclusief de lopende zaken bij UHT waar de CWS al een

advies over heeft afgegeven De iangste dooriooptijd was 154

dagen
Q De gemiddeide dooriooptijd van een verzoek bij CWS is 191

dagen Dat is inclusief de nog lopende zaken waarin nog geen

advies is afgegeven Voor wat betreft de zaken waarin de CWS al

een advies heeft gegeven is het gemiddeide 238 dagen De

Iangste dooriooptijd bij de CWS was 552 dagen
• In de 10^ VGR is de Kamer geinformeerd over de beoogde

procesverbeteringen met daarin onder meer het streven om in het derde

Qa^
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kwartaaj van 2022 de gemiddelde doorlooptijd van een schadeverzoek bij
de CWS terug te brengen naar 3 6 maanden

In de 11^ VGR is een gemiddelde doorlooptijd gecommuniceerd van 8

maanden en tevens een onderzoek door ABDTOPConsult naar het

functioneren van de CWS

0Advies is om bij dp pert tvnlgpnrip mnnellikheiii de Kamer te informeren

over de informatie die met dit Woo besluTt openbaar wordt gemaaktTW
is afgestemd met BOA

Toelichting
• Verzoeker vroeg in eerste instantie diverse overzichten Daarop is een

geaggregeerd overzicht verstrekt over de doorlooptijden bij CWS en de

hoogte van de schadevergoeding met nog een aantal antwoorden en

context en een aantal werkinstructies Concreet werd in eerste instantie

gevraagd om het volgende
1 een overzicht met het aantal verzoeken om aanvultende

schadevergoedingen wegens werkelijke schade ingediend in het

kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag
2 Een overzicht waaruit blijkt voor hoeveel van deze aanvragen per

maand van indiening aanvraag inmiddels een advies is

uitgebracht aan de hersteiorganisatie
3 Een overzicht waaruit blijkt In hoeveel van deze gevallen per

maand van indiening UHT de aangevraagde schade heeft

afgehandeld een beschikking heeft afgegeven en is over gegaan

tot betaling
4 Een overzicht waaruit blijkt in hoeveel gevallen UHT het advies

van de CWS heeft overgenomen en in hoeveel gevallen het advies

naar CWS is terug gestuurd voor aanvuUende informatie of is

aangepast door UHT

5 Een overzicht waaruit blijkt in hoeveel van de gevallen de CIVS

een aanvuUende vergoeding voorde immateriele schade

adviseert de hoogte van de geadviseerde vergoeding en de

toekenning van de aanvuUende immateriele schadevergoeding
door UHT

6 Een overzicht met de doorlooptijden van de verschillende

verzoeken werkelijke schade ivm toeslagherstel
7 De werkinstructies bij UHT voor de afwikkelingen van de adviezen

die de CIVS heeft afgegeven
• Vanwege het informatieverzoek zijn collega s van SRRiB en llHI in gesprek

gegaari met de~verzoeker

• Naar aanleldlng vanUat gesprek en nleuwe vragen aan de kant van de

verzoek^7 is er een overzicht gegeneerd dat nt| nppnhaar wnrdr

via^del VeFopen overheid Deze wet verpiicht niet tot het maken van

nieuwe documenten maar in het verleden is er jurisprudence geweest
over het openbaar maken van eenvoudig te maken documenten

Bestuursorganen zijn in het verleden wel gehouden geweest om dat soort

documenten openbaar te maken wanneer daar om wordt gevraagd
Daarnaast draagt het bij aan een transparante overheid

{■
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1

Verzoekster heeft ook nog informatie gevraagd over het aantal

ofjenstaande vacatures faij UHT Pat is reeds beantwoord met een

verwijzing naar antwoorden op recente Karrervragen ^

Over punt 5 is bij eerdere communicatie aangegeven dat deze gegevens

er niet zijn De werkinstructies bij UHT over de werkelijke schade zijn
reeds onderhands verstrekt aan de verzoeker Voor het gedeelte van

werkinstructies die Nggen bij CWS is het verzoek doorgestuurd aan de

CWS De CWS heeft dit verzoek opgepakt en er is reeds contact geweest
tussen de CWS en de verzoeker

Daarom wordt met dit Woo besluit een overzicht openbaar gemaakt dat

per verzoek de doorlooptijd iaat zien

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

■ Beantwoording Kamervraaen over het bericht Ook personeelstekorten bii

uitvoerinasorqanisaties als UWV fiscus en IND I Kamerstuk I Riiksoverheid nl
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Uitleg tabel

Het streven van CWS is om de doorlooptijden gemiddeld op zes maanden te krijgen i

verschillende factoren die van invioed zijn op de doorlooptijden De CWS legt veei na

maatwerk van niet zelden complexe en omvangrijke dossiers Hierbij worden ouder

dat willen om in een toelichtingsgesprek hun persoonlijke verhaal te vertellen Het pi
met de ouders vergt veel tijd Ook omdat sommige ouders aangeven het gesprek wel

mentaal nog niet in staat te zijn Tijdsverloop ontstaat ook omdat experts worden g

hulpverleners meer tijd nodig hebben om gevraagde informatie aan te leveren De cc

genoemde factoren draagt eraan bij dat de doorlooptijden die dus per dossier kunne

gemiddeld langer zijn dan gehoopt

De kleuren hebben de votgende betekenis

Groen advies beschikking UHT geweest

Geel advies geweest nog geen beschikking UHT

Blauw ingetrokken

Geen arcering in behandeling on hold

Doorlooptiiden

Daar waar een datum is ingevuld bij de kolom datum tweede verzoek wordt dat als

doorlooptijden te berekenen Het kan bijvoorbeeld zijn dat het eerste verzoek te vrot

integrale beoordeling gedaan en dat het verzoek on hold was gezet totdat de beschil

tweede datum
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^pC J2 ^^P v^oW V

n van CWSH^^om de doorlooptijden gemiddeld op zfes maanden te kriigen CWS heeftteT

pren die van invioed zijn op de doorlooptijden De CWS legt veel

erk van niet zelden complexe en omvangrijke dossiers

^illen om in een toelichtingsgesprgk
^

pekken met deTnjgei^vergt

Uitlea tabel

I

id£t

maken met verschillende

nadruk op individuele afhandeling

Hierbij worden ouders in de gelegenheid gesfe
hun persoonlijke verhaal te vertellen Het plannen van individue

veel tijd Ook omdat sommige ouders aangeven het gesprek wel te willen voeren maar daartoe

mentaal nog niet in staat te zijn Tijdsverloop ontstaat ook omdat experts worden geraadpleegd
of omdat ouders of hulpverieners meertijd nodig hebben om gevraagde informatie aan te leveren

De combinatie van de hii die dus

per dossier kunnen varie

De kleuren hebben de vc

Groen advies

OpeAAJi2C^£xy ~~ht^ ix^cdtu^

hx^ e^C hlj ■

0

Geel advies gew

Blauw ingetrokk

Geen arcering it

A^^on

J^OO r UDOoXiCLt A ZC^S

Doorlooptijden

Daar waar een datum is

gebruikt voor de doorloo

vroeg werd gedaan er v

was gezet totdat de besc

datum

zoek te

holdJ

rjecL CX CLJ^ CUlXAj L iL
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Ministerie van Financien

PDG Herstel

TER ADVISERING TVS MR 21 OKTOBER 2022 PT 7

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaiiteit en Beiastingdienst
de staatssecretaris van Financien Toesiagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

ISoktober 2022

nota Notanummer

2021 2022 0000257878

Brief en Q3 Voortgangsrapportage hersteloperatie

toesiagen
Bijiagen

geen

TER INFORMATIE

Advies

• Akkoord eigen inbreng staatssecretaris T D

Kern

• In de MR iiggen de aanbiedingsbrief en de 12® Voortgangsrapportage voor

Brief en 12® VGR

• Zoais gebruikeiijk wordt na afioop van een kwartaai de VGR naar de Eerste

en Tweede Kamer gestuurd
• Per eind Q3 hebben 57 400 personen zich aangemeid voor herstei hiervan

heeft 97 de eerste toets ai gehad Inmiddels zijn 27 260 ouders ais

gedupeerde erkend en is voor ruim 17 400 de integraie beoordeiing afgerond

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

TER BESLISSING Progratnma DG

HerstelbeleidAan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

19 oktober 2022

nota Notanummer

2022 0000255309

Bijiagen
1 Nota MR advies

IS okt 2022

2 Aanbiedingsbrief
12 VGR REVISIES

3 Aanbiedingsbrief TK

4 Aanbiedingsbrief EK

12 VGR

12® VGR Eerste en Tweede Kanner

Aanletding

Bijgaand treft u de definitieve tekenversies van de 12® VGR voor de Eerste en Tweede

Kamer

1
Beslispunten

1 Stemt u in met verzending van deze set naar de EK en TK Dan wordt u verzocht de

aanbiedingsbrieven voor beide Kamers te ondertekenen bijiage 3 en 4 Kleine

aanpassingen kunnen dan nog voor verzending verwerkt worden

2 Gaat u akkoord met het meezenden van onderhavige beslisnota bij de VGR conform

de beleidslijn Actieve Openbaarmaking Omiijnde delen worden gelakt

3 Gaat u akkoord met openbaar maken van de adviesnota voorde MR bijiage 1

Kernpunten
In de toelichting treft u overzicht van de laatste wijzigingen

Na akkoord in de MR van 21 oktober 2022 kan de 12® VGR met brief en bijiages

verzonden worden naar de Eerste en Tweede Kamer Deze versie is ter tekening
kleine wijzigingen kunnen daarna nog verwerkt worden

In verband met actief openbaar maken vragen we uw akkoord om ook deze nota zelf

openbaar te maken en de adviesnota voor de Ministerraad voor de 12® VGR als bijiage

bijgevoegd

Met uw akkoord op deze nota zulien gelet op alle eerdere akkoorden de reievante

beslisnota s worden meegezonden met de VGR aan zowel de Tweede Kamer als de

Eerste Kamer

Toelichting

De gehele tekst is doorgenomen op interpunctie opmaak kleine foutjes etc

Op plO is over de VSO ingevoegd “De signalen van de ouders die meedoen nemen we

erg serieus Zo hebben we het proces van de intakegesprekken iets aangepast en is op

verzoek van de ouder bij een gesprek de advocaat van de overheid niet meteen

uitgenodigd omdat het te spannend was

Op pl7 is na afstemming met de CWS de alinea over CWS onthoudingen van uitspraak

komen te luiden “In een aantal zaken heeft de CWS zich de afgelopen maanden

onthouden van een uitspraak over specifieke complexe schadeposten wegens het

ontbreken van de benodigde expertise Dit heeft betrekking op pensioenschade en

schade ten gevolge van medische oorzaken Het Ouderpanel heeft hier ook aandacht

voor gevraagd UHT heeft CWS gevraagd wel in die situaties te adviseren en de
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daarvoor benodigde expertise in te huren Als een ouder in bezwaar is gegaan omdat

dit in bet verieden niet is gebeurd is het bezwaar gedeeiteiijk gegrond verkiaard en is

de CWS gevraagd om een aanvutlend advies voor deze componenten
• Op pl9 is in de eerste alinea de zin over de grootste zorg van de commissie komen te

luiden De grootste zorg van de commissie is dat de doorlooptijd zou kunnen opiopen

als conform de aanbeveling het aantal commissieleden wordt teruggebracht
• Op p21 is een tout gehaald uit de cijfers over inhoudelijke beroepen De tekst is

komen te luiden Er is ongeveer een veertigtal inhoudeiijke beroepen ingediend Er

zijn 7 inhoudelijke beroepen op zitting behandeld bij verschillende rechtbanken er zijn

nog geen uitspraken Het gaat om uiteenlopende beroepen en beroepsgronden tegen

beschikkingen In het kader van de lichte toets de integrale beoordeling en

aanvullende schade na advies van CWS Over inhoudelijke procedures bij de

bestuursrechter zal in volgende Voortgangsrapportages nader worden gerapporteerd

Toelichting op de nteuwe tekst Naast beroepen niet tijdig beslissen wordt anders dan

in voorgaande voortgangsrapportages ook over inhoudelijke beroepen gerapporteerd

Naarmate het aantal beschikkingen op bezwaar toeneemt worden er ook meer

inhoudelijke beroepen ingediend De nu in de VGR opgenomen cijfers zijn opgenomen

op basis van een handmatige analyse om die reden is er nu geen concreet aantal

opgenomen maar een indicatie van het aantal cijfers Ook wordt kort verwezen naar

de 7 zittingen die reeds hebben plaatsgevonden
• Op p25 is de naam van de voorzitter van het ouderpanel ingevoegd
• Op p38 is dit voorbeeld ingevoegd van groepen waar de invordering van schulden is

opgestart gedupeerden die €30 000 hebben ontvangen en die zich hebben afgemeld

voor verdere regelingen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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