
154 Op 28 maart 2017 vindt er een overleg van het MT Toeslagen plaats Uit de notulen van dit

overleg voIgt dat er over het CAF 11 HawaV dossier is gesproken “Hawaii op dit moment worden

48 beroepszaken zorgvutdig onderzocht Morgen is eropnieuw overleg Sprake van veel

onzorgvuldigheden appendix A 10 24

1S5 Er hebben twee gesprekken plaatsgevonden met de advocaat Het eerste gesprek vond plaats op
10 april 2017 en hettweede gesprek op 8 mei 2017 appendix A 10 25 Bij het gesprek op 10

april was het verantwoordelijke Lid 6 van het MT Toeslagen 2017 niet gedurende het gehele
gesprek aanwezig Aan de advocaat is voorgelegd om voor alle door de advocaat

vertegenwoordigde ouders de kinderopvangtoeslag alsnog voor het gehele jaardat zij hun recht

kunnen bewijzen opnieuw te berekenen en toe te kennen Deze manier zou tot een snellere

afronding van de zaken leiden De advocaat heeft dat aanbod direct afgewezen De advocaat

Wilde geen nieuwe bewijzen overleggen en vroeg daarnaast om een extra compensate ‘het

effect van het proces dat niet goed is gelopen moet financieel tot uitdrukking komen’ appendix
A 10 25 Toeslagen heeft aangegeven dat die weg onbegaanbaarwas en dat daargeen
wettelijke ruimte voor bestond Hierdoor ontstond er wederzijdse irritate tussen de werkgroep en

de advocaat en zijn ze niet tot een opiossing gekomen Dit leidde tot een escalate gedurende de

bijeenkomst waarbij een woordenwisseling ontstond tussen de Medewerker 4 Toeslagen en de

advocaat De Vaco Toeslagen 2017 die bij deze bijeenkomst aanwezig was geeft aan dat zij
het gesprek onderbrak en vervolgens werd Lid 6 van het MT Toeslagen 2017 verzocht aan het

gesprek deel te nemen Vervolgens werd het gesprek hervat maar leidde niet tot een conclusie

waardoor vervolgens een tweede gesprek werd georganiseerd Ook dittweede gesprek heeft niet

geleid tot een overeenkomst waar zowel de advocaat en Toeslagen zich in konden vinden

appendices A 10 26 A 10 27

156 Uit correspondentie tussen de advocaat van een aantal ouders en Lid 6 van het MT Toeslagen
2017 verantwoordelijk voor de opvolging alsmede Medewerker 5 Toeslagen blijkt dat naar

aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman de gesprekken met de advocaat in

augustus 2017 weer werden gestart maar dat dit proces op 21 September 2017 toch door de

advocaat werd gestaakt In de fax van 21 September 2017zegt de advocaat onder andere “De

uitnodiging om met u aan tafel te gaan met voorafde kennis dat u geen begrip toont voor mijn

gedupeerde clienten en dat u biijft vragen om gegevens na datum stopzetting lijkt mij zinloos en

tijd verspillend Daarbij kunt u zich afvragen of u dit standpunt kan blijven voihouden juist mede in

het licht van de zitting van vandaag bij de rechtbank Utrecht Ik denk dat de rechter tijdens hear

zitting voldoende duidelijk geweest is naar uw medewerker toe en ik hoop dat uw medewerker de

gang van zaken tijdens de zitting binnen uw dienst goed kan overbrengen U geeft aan dat u

voomemens bent om te gaan beslissen indien ik de stukken niet aanlever Ik herinner u er aan

dat u stukken vraagt in dossiers die bij de rechtbank lopen U heeft daarin al besloten en met die

beslissing ben ik het niet eens Wat wilt u dan ook gaan beslissen In mijn ogen ligt die

beslissingsbevoegdheid aldus niet bij u maar bij de Rechtbank
”

appendices A 10 28 A 10 29

157 In de periode na maart 2017 lijkt het MT Toeslagen incidenteel op de hoogte te zijn gehouden van

de Stand van zaken Zo blijkt uit e mailcorrespondentie dat Lid 6 van het MT Toeslagen op 7

augustus 2017 aan de andere leden van het MT Toeslagen meldt dat het rapport van de

Nationale Ombudsman onder embargo is uitgebracht In dit kader meldt het lid “Inmiddels heb ik

vanavond een eerste overzichtsmemo gemaakt en morgenvroeg 9 uur komt de vaste groep

ron i ] PwC advocaat van een aantai betrokken ouders bij elkaar om even de koers te

bepafen appendix A 10 30 Er zijn geen andere e mailberichten naar voren gekomen waaruit

voIgt dat het MT Toeslagen vaker op de hoogte werd gehouden Het incidentele karakter voIgt
ook uit interviews Er zou hooguit een keer een actualiteitenmededeling te zijn gedaan met een

stand van zaken en is het MT Toeslagen daarna schijnbaar niet meer geinformeerd over wat er in

de werkgroep werd gedaan

158 De Werkgroep bijeenkomsten waren gebaseerd op de signalen die waren ontstaan doorde

uitspraak van de Raad van State van 8 maart 2017 en het onderzoek van de Nationale

Ombudsman dat op 7 november2016 van start was gegaan Het‘memo Palmen’werd niet als

zodanig apart besproken maar bezien in het licht van de andere twee signalen Op 13 maart

2017 was echter nog niet duidelijk wat de uitkomst zou zijn van het rapport van de Nationale

Ombudsman Het memo van de Vaco Toeslagen 2017 bevatte enkel de Vaco’s persoonlijke
visie van de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State Vanuit dit perspectief is het
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‘memo Palmen’ een belangrijksignaal van de problematiek rond het CAF 11 Hawai dossier en de

gevolgen voor Toeslagen inzake het CAF 11 HawaT dossier en mogeiijk overige CAF zaken

159 De Staatssecretaris van Financien 2017 2019 geeft aan datde status van het ‘memo Palmen’

onduidelijk is Hij vraagt zich at waarom zo’n blijkbaar belangrijk memo toentertijd geen status

heeft gekregen Notities zijn officiele stukken waarin zaken worden voorbereid en uitgelegd en

uiteindelijk hun weg richting de Staatssecretaris of Minister vinden binnen het departementale

traject Een memo heeft niet de status van een officiele ‘notitie’

160 Concluderend blijkt dat het ‘memo Palmen’ zich eind maart2017 bevindt

op de persoonlijke schijf van de Vaco Toeslagen 2017

in de e mailboxen van Algemeen Directeur Toeslagen 2017 de overige leden van het MT

Toeslagen 2017 Medewerker 1 Toeslagen Medewerker 6 Toeslagen en de Teamleider

Toeslagen

in een papieren dossier van Medewerker 2 Toeslagen

en

X161 Voorzover wij hebben kunnen nagaan was het memo NIET opgeslagen

in IBABS bij de vergadetstukken van het MT Toesiagen

op de Q schijf bij de vergaderstukken van het MT Toesiagen

162 In de beleving van de befrokkenen uit 2017 is opvolging gegeven aan het ‘memo Palmen’ in

combinatie met de Uitspraak van de Raad van State van 8 maart 2017 en het onderzoek van de

Nationale Ombudsman door het formeren van een werkgroep die tot doel had in gesprek te gaan

met de advocaat van een aantal betrokken ouders om tot een opiossing c q compensatie te

komen en de herbeoordeling van de beslisprocessen

Tijdlijn ‘memo Palmen’ na maart 2017

163 Gezien het feit dat het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens AP gerelateerd wordt

aan de tweede nationaliteit onderzoeksvraag 2 wordt hier kort ingegaan op dit onderzoek Naar

aanleiding van een in april 2017 ontvangen signaal over het mogeiijk verwerken van de dubbele

nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag door Toeslagen is de Autoriteit

Persoonsgegevens AP ambtshalve een onderzoek gestart Volgens de signaalgever legde

Toeslagen de tweede nationaliteit van Nederlandse aanvragers van kinderopvangtoeslag vast in

Excel bestanden Daarnaast gaf de signaalgever aan vermoedens te hebben dat Toeslagen de

nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag gebruikte als selectiecriterium bij toezicht

Hieronder in paragraaf 6 4 zal nader worden ingegaan op de problematiek rond de tweede

nationaliteit

5 3 7

164 Op 18 juli 2017 is desgevraagd aan de AP gemeld dat Toeslagen de actueie gegevens over

de nationaliteit uit de Basisregistratie Personen BRP krijgt dat hierin de tweede nationaliteit niet

wordt opgenomen en dat Toeslagen deze informatie niet heeft Achteraf bleek deze informatie

onjuist zie hieronder paragraaf 6 4 De AP heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de

nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag werd verwerkt door Toeslagen De AP heeft

op 17 juli 2020 het rapport van dit onderzoek gepubliceerd De AP concludeert in dit rapport dat

Toeslagen tot 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf25 mei 2018 de

Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft overtreden Als onderbouwing stelt de AP in

haar rapport datde verwerking van de nationaliteit door Toeslagen onrechtmatig en

discriminerend was en daardoor onbehoorlijk Deze onrechtmatigheid zag op een drie typen

verwerkingen het verwerken van eventuele dubbele nationaliteiten van aanvragers het gebruik
van nationaliteit als indicator in een systeem dat automatisch risicovolle aanvragen selecteert en

het gebruik van de nationaliteit bij de opsporing van georganiseerde fraude De AP is in haar

rapport ook ingegaan op de behoorlijkheid van de verwerkingen Daarbij gaf het AP aan het

gebruik van nationaliteit als risico indicator en het gebruik bij opsporing van georganiseerde
fraude als discriminerend zijn aan te merken en daarmee onbehoorlijk zijn
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op 10 juli 2017 worden Kamervragen in aan het adres van de Staatssecretaris van Financien

ingediend overde opschorting en stopzetting van kinderopvangtoeslag Op 15 September 2017

beantwoordt Staatssecretaris van Financien 2014 2017 deze Kamervragen

165 Gezien het feit dat het onderzoek van de Nationaie Ombudsman doorde Aigemeen Directeur

Toeslagen 2017 gerelateerd wordt aan het ‘memo Palmen’ wordt hier kort aangegeven hoe

vorm is gegeven aan het onderzoek van de Nationaie Ombudsman Voorzoverwij hebben

kunnen nagaan is het ‘memo Paimen niet aan de Nationaie Ombudsman verstuurd

166 Op 9 augustus 2017 brengt de nationaie Ombudsman het rapport uit “Geen powerplay maar fair

play Het onderzoek van de Nationaie ombudsman werd op 7 november2016 aangekondigd
Nadat op 22 december2016 de vragen van de Nationaie Ombudsman zijn ontvangen worden

deze uitgezet binnen Toeslagen bij twee medewerkers Toeslagen onderde verantwoordelijkheid
van het MT Toeslagen Lid 6 van het MT Toeslagen 2017 verantwoordelijk voortoezicht

coordineerde het onderzoek van de Nationaie Ombudsman De vragen werden uitgezet naar een

werkgroep waarbij de twee coordinatoren het contact onderhielden met de Nationaie

Ombudsman Deze coordinatie hield onder meer in het ondersteunen van het proces contact met

de onderzoekers en het beantwoorden van vragen van de onderzoekers Volgens de Aigemeen
Directeur Toeslagen 2017 zijn het onderzoek en het rapport van de Nationaie Ombudsman voor

leidend geweest Zo besprakQtijdens zijn tweewekelijkse gesprekken metde Directeur

Generaal Belastingdienst 2017 2020 wel het CAF 11 Hawai dossier en het onderzoek van de

Nationaie Ombudsman maar niet het ‘memo Palmen’ | ^ilde immers eerst de bevindingen van

de Nationaie Ombudsman atwachten Nadat op 22 december 2016 vragen zijn gesteld doorde

Nationaie Ombudsman worden in de daaropvolgende tijd verschillende medewerkers van

Toeslagen doorde Nationaie Ombudsman geinterviewd De Aigemeen Directeur Toeslagen
2017 geeft aan dat er op 12 april 2017 een brief is gestuurd naar de Nationaie Ombudsman

waarin vragen worden beantwoord De brief waarde Aigemeen Directeur Toeslagen 2017 in

interview naar verwijst is van 6 juni 2017 In deze brief gestuurd naar de Nationaie Ombudsman

worden aanvullende vragen beantwoord die gesteld zijn in aansluiting op een gesprek van 12

april 2017 appendix A 10 31 Volgens de Aigemeen Directeur Toeslagen 2017 werd doorde

vragen die vanuit de Nationaie Ombudsman werden gesteld in de maanden maart en april 2017

al duidelijk welke richting het onderzoek van de Nationaie Ombudsman opging In de notulen van

de heidag van 14 maart 2017 is het onderzoek van de Nationaie Ombudsman genoemd “in

relatie tot deze zaak ligt er ook een dossier richting NO PwC Nationaie Ombudsman
’’

In de samenvatting heeftde Nationaie Ombudsman zijn oordeel onderde volgende kopjes

samengevat

• Toeslagen heeft het burgerperspectief onvoldoende laten meewegen

• Geen
‘

airplay’ tijdens en na de beeindigingsprocedure

• Te weinig voortvarendheid bij de behandeling van de bezwaarschrifien’’

167 In het rapport van de Nationaie Ombudsman wordt ook de uitspraak van de Raad van State

beschreven waarbij over het oordeel van de Raad van State onder meer het volgende is

opgenomen “Volgens de Raad van State heeft Toeslagen bij de beeindiging van het

kinderopvangtoeslagvoorschot niet de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen en in strijd met de

voor opschorting geldende regels gehandeld

168 Lid 1 van het MT Toeslagen 2017 2019 denkt dat het onderzoek van de Nationaie

Ombudsman in de periode eind 2016 en begin 2017 tersprake is gekomen in het MT Toeslagen
maar kan zich geen diepgaande gesprekken hierover herinneren In januari 2017 werd het MT

Toeslagen genotificeerd dat de Tweede Kamer en de Nationaie Ombudsman vragen hadden

gesteld over het CAF 11 HawaY dossier Lid 4 van het MT Toeslagen 2017 kan zich niet

herinneren dat het onderzoek van de Nationaie Ombudsman een rol speelde in de eerste

maanden van 2017 Op de heidag van het MT Toeslagen op 14 maart 2017 is volgens Lid 4 van

Aanhsngsel Handslingen II2016 17 nr 2720
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het MT Toeslagen 2017 het onderzoek van de Nationale Ombudsman niet inhoudelijk naar

voren gekomen

169 In een brief van 7 november 2017 van de Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020

namens de Staatssecretaris aan de Nationale Ombudsman wordt de officiele reactie gegeven

van de Belastingdienst op het onderzoek van de Nationale Ombudsman In de brief wordt

stilgestaan bij de vier aanbevelingen van de Nationale Ombudsman en tot welke aanpassingen
het onderzoek heeft geleid Deze brief wordt door de Staatssecretaris van Financien via een brief

met de Tweede Kamergedeeld op 13 november 2017 ^^ In de reactie aan de Nationale

Ombudsman stelt de Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 “Met u ben ik van mening
dat bij het optreden van de Belastingdienst sprake meet zijn van een juiste baians tussen het

burgerperspectief en het tegengaan van fraude en onrechtmatig gebruik Zoals u opmerkt in het

rapport is misbruik opsporen en bestrijden ook noodzakelijk Het gaat vaak om grote bedragen
Deze zaak speeide in een tijd waar erpoiitiek en maatschappeiijk grote zorg bestond over de

fraude met toeslagen en de nadruk vooral lag op het voorkomen daarvan door aanscherping van

regels en toetsing op rechtmatigheid De aandacht voor de in het voorjaar van 2013 in de

publiciteit gekomen fraude met toeslagen heeft deze ontwikkeling verhevigd Het toezicht van

Toeslagen werd hierdoor verscherpt mede naar aanleiding van de Wet aanpak fraude toeslagen
en fiscaliteit Tegelijkertijd was dit aanleiding om het toezicht zoveel mogelijk te verleggen van

toezicht achterafnaar toezicht vooraf Dat heeft destijds geleid tot ‘strengere’handhaving en

stevig optreden bij een sterk vermoeden van onrechtmatig gebruik van toeslagen Het beeld

is dat bij ongeveer de helft van de gehele groep van vraagouders ook na de herbeoordeling

Toeslagen tot de conciusie is gekomen dat er geen recht bestaat op kinderopvangtoeslag

Tegelijkertijd constateer ik nu dat in deze casus de hiervoor bedoelde baians te veel is

doorgeslagen naar het tegengaan van misbruik en er onvoldoende oog voor het

burgerperspectief is gev eest De burger mag en moet erop kunnen vertrouwen dat de

Belastingdienst betrouwbaar en zorgvuldig handelt conform de wet en regelgeving Ouders zijn
in financiSle problemen gekomen door de stopzetting van hun kinderopvangtoeslag en het

ontbreken van de mogelijkheid opnieuw een aanvraag in te dienen Ook werden hun

bezwaarschriften te laat beantwoord Hierdoor werd hen geen concreet handelingsperspectief

geboden Dit heeft ertoe geleid dat de processen en handelswijze van Toeslagen sinds juli 2016

als voIgt zijn verbeterd a Toeslagen stopt een toeslag niet meer lopende een onderzoek naar de

rechtmatigheid van de aangevraagde toeslag Pas als uit het onderzoek blijkt dat er geen recht

bestaat wordt de toeslag gestopt Wei kan indien noodzakelijk geacht de uitbetaling van het

voorschot tijdelijk worden opgeschort B In de communicatie naar de aanvragers wordt duidelijker

aangegeven waarom er geen recht op de toeslag bestaat Wanneer de reden ligt in het niet

overleggen van alle benodigde stukken wordt duidelijker aangegeven welke stukken ontbreken of

niet voldoen C Er wordt meer gestuurd op een tijdige afhandeling van de bezwaarschriften door

Toeslagen D Wanneer een aanvrager vragen stelt over een beslissing of de status van een

lopende procedure wordt hij beter te woord gestaan Uiteraard zullen er altijd individuele situaties

blijven bestaan waarin in verband met het lopende onderzoek bepaalde infbnnatie nog niet

gegeven kan worden ”^^
Op 14 december 2017 vindt een Algemeen Overleg plaats in de Vaste

commissie van Financien van de Tweede Kamer waar het onderzoeksrapport van de Nationale

Ombudsman wordt besproken
22

170 Op 11 januari 2018 vindt er overleg plaats tussen de onderzoekers van de Nationale

Ombudsman en medewerkers van het Ministerie van Financien en de Belastingdienst Ten

gevolge van dit overleg heeft de Nationale Ombudsman van de Directeur Generaal

Belastingdienst 2017 2020 nadere informatie gekregen op 16 februari 2018 Hierop antwoordt

de Nationale Ombudsman op 4 april 2018 hetgeen weer aanleiding is tot een reactie op 14 mei

2018 met nadere cijfermatige informatie rond de benadeelde ouders en acties Op 24 mei 2019

voIgt een brief van de Nationale Ombudsman aan Staatssecretaris van Financien 2017 2019

met het verzoek om naar aanleiding van een nieuwe uitspraak van de Raad van State ook

aandacht te schenken aan ouders in andere CAF zaken waarbij de kinderopvangtoeslag is

stopgezet appendix A 10 32 De correspondentie eindigt met een brief van de Staatssecretaris

van Financien 2017 2019 aan de Nationale Ombudsman waarin de oprichting van de

Kamerstukken II2017 1S 31066 nr 387
^
Tweede ^ ^mer der Staten Generaal 14 12 2017 Verslag van Algemeen Overleg 31006 nr 394
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Adviescommissie Uitvoering Toeslagen’ de Commissie Donner wordt aangekondigd
^^ De

correspondentie is terug te vinden in de Kamerstukken van 3 december2019 ^^

171 Op 18 September 2018 worden Kamervragen opgesteid waaronderde vragen J dat u in de

beantwoording op eerdere Kamervragen heeft aangegeven dat de Belastingdienst zich in het

bestuursrecht vanzelfsprekend zai houden aan de uitleg van de Hoge Raad die in het

onderhavige geval inhoudt dat de Belastingdienst alle op de zaak hebbende stukken zai

overleggen de uitleg daarvan van de Hoge Raad is als voIgt «Tot de op de zaak betrekking
hebbende stukken behoren niet slechts de stukken die de inspecteur heeft gebruikt ter

onderbouwing van zijn besluit Daartoe behoren in beginsel ook stukken als hiervoor onder I en

ii bedoeld die de inspecteur wel ter beschikking staan ofhebben gestaan maar die hij niet heeft

gebruikt ter onderbouwing van zijn besluit» Betekent dit dus dat als de telefoonnotities

toegevoegd dienen te worden alle telefoonnotities toegevoegd dienen te worden tenzij een

beroep gedaan wordt op artikel 8 29 van het Burgerlijk Wetboek waarbij de Belastingdienst

gemotiveerd aangeeft waarom bepaalde stukken niet verschaft worden ofalleen aan de rechter

gegeven worden ^^

172 In een brief van 11 oktober 2018 aan de Kamer kondigt de Staatssecretaris van Financien 2017

2019 het onderzoekaan van de EDP auditors ^e “Uw Kamer heeft in Kamervragen en debatten

op verschillende momenten aandacht gevraagd voor het project «CAF 11 Hawaii» Het

PwC Kamerlid heeft in de regaling van werkzaamheden van 19 September gevraagd hoe de

problematiekkan worden opgeiost In de Kamervragen wordt verwezen naar de individuele

zaak die op 10 Septemberjl voor de rechtbank van Amsterdam diende en waarvan op

25 September een uitspraak was De beschikking om de kinderopvangtoeslag stop te zetten was

onvoldoende gemotiveerd Hierdoor was het voor de ouder onduidelijk welke bewijsstukken nog
moesten worden aangeleverd Ook na het stopzetten van de kinderopvangtoeslag heeft

Toeslagen de ouder niet goed geinformeerd over het aanleveren van bewijsstukken
Daarnaast voIgt uit de uitspraak in deze rechtszaak dat het recht op de toeslag eerder vastgesteld
had kunnen en moeten worden De behandeling heeft dus te lang geduurd Het onderkennen

van de tekortkomingen in het project CAF 11 is niet goed verlopen Ingegeven door de tijdgeest

gericht op het voorkomen en aanpakken van fraude heeft de focus gelegen op de bestrijding van

fraude en is de menselijke meat uit het oog verioren Dit heeft vervelende consequenties gehad
voor goedwillende ouders van wie de toeslag Is stopgezet terwiji later bleek dat zij wel recht

hierop hadden De werkwijze is medio 2016 aangepast kinderopvangtoeslag mag niet direct

worden stopgezet Ouders moeten op de diensten van Toeslagen kunnen rekenen Naar

aanleiding van de geconstateerde problemen kondig ik PwC Staatssecretaris van Financien

2017 2019 vier maatregelen aan 1 Intern onderzoek naar het informatiebeheer bij Toeslagen
Naar aanleiding van de beroepszaak van 10 Septemberjl heb ik de opdracht gegeven om de

systemen bij Toeslagen te doorzoeken op stukken die niet eerder in de dossiers van

belanghebbenden in het CAF 11 project gevoegd zijn In mijn brief van 11 September heb ik

gemeld dat ertwee stukken ten onrechte niet ter vertrouwelijke inzage aan de Kamer zijn

gegeven Naar aanleiding hiervan is aan de directeur Toeslagen de opdracht gegeven om de

procedures voor het vaststellen opslaan beheren en opieveren van werkinstructies en andere

voor de storing en verantwoording relevante documenten op te stellen en na te leven Daarmee

meet het beter mogelijk worden om bij bezwaarschriften en rechtszaken tijdig de juiste stukken

aan de betrokken burger te verstrekken en vervolgens verantwoording afte leggen aan mij en

aan uw Kamer

Ook heb ik opdracht gegeven de systemen van Toeslagen te doorzoeken op stukken over het

CAF 11 project die niet eerder aan het licht gekomen zijn Daarvoor zijn onder meer twee auditors

van de directie Grote Ondernemingen die ICT processen controleren aan de slag gegaan De

auditors hebben eerst de relevante processen random het project CAF 11 de informatiesystemen
en vastieggingen en de mogelijke vindplaatsen van mogelijk relevante gegevens

geinventariseerd
”26

Kamerstukken II2018 19 31066 nr 487
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173 Om vast te stellen of de informatieverstrekking aan de Tweede Kamer volledig is geweest en om

informatie te laten beoordelen doorde Landsadvocaat hebben vervolgens op 26 September 2018

de EDP auditors de opdracht gekregen het hierboven aangehaalde onderzoek uit te voeren
^^ De

aanleiding tot dit onderzoek waren Kamervragen die gesteid werden over informatieverstrekking
inzake Kinderopvangtoesiagen De Staatsecretaris van Financien 2017 2019 werd frequent met

nieuwe informatie geconfronteerd en verzocht om een onderzoek bij Toeslagen naar ontbrekende

informatie Het onderzoek richtte zich op de samenwerkingsgebieden op de Q schijf van de

Belastingdienst Toeslagen Deze samenwerkingsgebieden op de netwerkschijf met de letter Q

worden gebruikt om documenten op te slaan Samenwerkingsgebieden zijn mappen op deze Q

schijf computer De doelstelling van het onderzoek van de EDP auditors was om alle tot op dat

moment relevante documenten te identificeren De opdracht zag omwille van de tijdsdruk in

eerste instantie met name op documenten en informatie die in het geheel niet in beeld waren De

EDP auditors hebben het onderzoek naar informatie op de Q schijf uitgevoerd doorte zoeken op

bestands of foldemamen en hebben niet gezocht op basis van de inhoud van documenten Het

EDP onderzoek heeft het ‘memo Palmen’ niet gevonden Het betrof ongeveerdrie miljoen
bestanden Op 7 Juni 2019 verzoekt de Vaste Commissie Financien van de Tweede Kamer de

Staatssecretaris van Financien 2017 2019 om over het onderzoek van EDP auditors naarde

kinderopvangtoeslag in het kader van het CAF 11 Hawa i dossier en de Nota van Bevindingen
van het onderzoek aan de Kamer te sturen ^®

i74De Staatssecretaris van Financien 2017 2019 geeft aan de EDP auditors te hebben gevraagd
naar de reden waarom zij niet breder hebben gekeken naar andere schijven binnen de

Belastingdienst De EDP auditors gaven aan hem aan dat naast de aangedragen informatie van

Toeslagen er door hen de volgende zoekacties waren uitgevoerd 1 De persoonlijke door de

projectleider ter beschikking gestelde netwerkschijf 2 Een directe scan op het

samenwerkingsgebied op de schijven van Toeslagen 3 Het doorzoeken van de inhoudsopgave
van de samenwerkingsgebieden van Toeslagen met behulp van de centrale IT afdeling van de

Belastingdienst DaarbiJ merkten de EDP auditors op dat na het beoordelen van de resultaten van

deze zoekacties de conclusie werd getrokken dat de zoekacties tot vrijwel dezelfde resultaten

zouden hebben geleid
^®

175 Voor8 november 2018 was er biJ Toeslagen slechts sprake van een beperkte vaktechnische

structuurmet VTA’s Op 8 november 2018 wordt een Lavaco bij Toeslagen benoemd

176 Op 12 maart 2019 wordt de ADR verzocht om een onderzoek uit te voeren Het doel van dit

onderzoek is “het handelen van de Belastingdienst in toeslaggereiateerde CAF zaken in de

periode 1 januari 2013 tot 16 oktober 2019 datum opdrachtbevestiging te onderzoeken om vast

te stellen of er sprake is geweest van een behandeiing die vergelijkbaar is met de aanpak die bij
de CAF11 zaak is gehanteerd Op 16 oktober 2019 voIgt de officiele opdrachtbevestiging Het

onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de informatie over toeslaggereiateerde CAF zaken die

door de Belastingdienst bij de ADR is aangeleverd “De toeslagen betreffen kinderopvangtoeslag

huurtoeslag zorgtoeslag en het kindgebonden budget De vraag over het geinformeerd zijn van

de ambtelijke en politieke top over stappen handelingen en beslissingen in relatie tot

toeslaggereiateerde CAF zaken hebben wij beantwoord aan de hand van een door de

Belastingdienst opgesteide tijdlijn over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2019

ni Ten behoeve van het ADR onderzoek is doorde Programmamanager Belastingdienst een tijdlijn
van 2013 2019 opgesteld welke doorde ADR is geverifieerd Uit deze tijdlijn bij het ADR rapport

blijkt niet dat de ADR de beschikking heeft gehad over het ‘memo Palmen’ Uit een interview met

de Programmamanager Belastingdienst die de stukken moest aanleveren bij de ADR bleekdat

l^nietde notulen van het MT Toeslagen van de heidag had gekregen
kunnen geven waarom deze notulen niet aan

Belastingdienst geeft aan dat hiermee ieder haakje naar het ‘memo Palmen’ voor zover deze er

was in het verslag van de heidag niet doorde ADR is ontvangen

heeft geen reden

zijn gegeven De Programmamanager
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178 De Lavaco Toeslagen refereert in

rapport korte deadline
”

op 6 maart 2020 naar het ‘memo Palmen’ “Zoals bekend is in maarf 17

het vaco voorstel om Cafll fe stoppen door toeslagen afgewezen En “Zie eerdere opmerking
over vaco voorstel van maart 2017 om cafll fe stoppen” appendices A 10 33 A 10 34 Hierop

vraagt de Programmamanager Belastingdienst aan de Lavaco Toeslagen om “het stuk van de

toenmalig vaco toeslagen”ioe te sturen zodat die het aan de ADR kan laten zien appendix
A 10 35 “Ikheb hetnieten alleen als ik het kan laten zien kan deADR eriets mee Graag zsm

ivm de verwerking van de reacties
”

De Lavaco Toeslagen vraagt dan aan de Vaco Toeslagen
2017 om het ‘memo Palmen’ doorte sturen naarde Programmamanager Belastingdienst en

reageert naarde Programmamanager Belastingdienst met de opmerking “Wei

verbazingwekkend want ik mean mij te herinneren dat ik degene van de ADR die mij heeft

geinterviewd die notitie heb gemaild De Vaco Toeslagen 2019 stuurt vetvolgens op maandag
9 maart2020 19 55 het ‘memo Palmen’ naarde Lavaco Toeslagen en de Programmamanager

Belastingdienst appendix A 10 36 Diezelfde dag stuurt de Programmamanager Belastingdienst
het memo door naar de ADR met de opmerking “Ik meet het zeifnog lezen maar stuur het hierbij
aivastdoor” appendix A 10 37 De Programmamanager Belastingdienst reageert de volgende
ochtend naarde Vaco Toeslagen 2017 met de vraag ”Na het lezen van hetgeen je me gisteren
stuurde hebben de ADR en ik de vraag of ereen versie is met datum en een vermelding aan wie

de memo is gericht Of als dit de oorspronkelijke versie is wellicht is eriets anders waaruit

blijktbij wie dit wanneer onder de aandacht gebracht is
”

appendix AAO ZS De Vaco Toeslagen
2017 beantwoordt deze vraag vervolgens als voIgt ”Vorigjaar PwC 2019 heeft de Lavaco

Toeslagen mij gevraagd naarstukken die relevant waren Ik heb toen het document beveiligd
maar voordat ik dat deed heb ik een foto gemaakt van de document eigenschappen Uit deze fote

blijkt dat de laatste wijziging op 13 maart 2017 om 10 38 geweest Deze foto kan ikjou toesturen

Daarnaast blijkt uit mijn agenda van die tijd dat in de maand maart 2017 er wekelijks gesprekken

zijn geweest met het MT vertegenwoordigd door PwC Lid 6 van het MT Toeslagen 2017

over CafHawal In deze gesprekken is het advies besproken Bovendien escaleert een Vaco

zoals je weet met het MT
”

appendix A 10 39

opmerkingen bij het concept rapport “Re feitencheck ADR

179 Op 12 maart 2020 koppelt de Programmamanager Belastingdienst het volgende terug naarde

Vaco Toeslagen 2017 “Ik heb de notitle voorgelegd aan de ADR samen met de aanvullende

procesbeschrijving Op grond van bun afbakeningscriteria hebben ze besloten hetnietin hun

rapportage te betrekken” appendix A 10 40

180 Naaraanleiding van bovenstaande hebben de onderzoekers van PwC contact opgenomen met

de onderzoekers van de ADR Voor de gehanteerde criteria verwijst de ADR naar haar rapport

‘Onderzoeksrapport Toeslaggerelateerde CAF zaken’ Voor het beantwoorden van de

onderzoeksvraag van de ADR vraag 9a over wanneer de ambtelijke leiding en de politieke top
wist van het onrechtmatig handelen en andere problemen gaf het ‘memo Palmen’ geen nieuwe

informatie de ADR concludeerde dat de ambtelijke top in februari 2014 al op de hoogte was van

de problematiek appendix A 10 41 Hierbij dient tevens de kanttekening geplaatstte worden dat

de tijdlijn van de ADR zich richtte op informatie beschikbaar op het niveau vanaf

plaatsvervangend Directeur Generaal Belastingdienst Het ‘memo Palmen’ is niet vender

gekomen dan het niveau van Algemeen Directeur Toeslagen Met betrekking tot het al dan niet

eerdertoegestuurd zijn van het ‘memo Palmen’ aan deADR blijkt sprake van een misverstand

het ‘memo Palmen’ was niet voor 9 maart 2020 aan de ADR gestuurd De medewerker van de

ADR die destijds met de Lavaco Toeslagen heeft gesproken licht dit toe in een e mail d d 10

maart 2020 appendix A 10 42 en dit is ook toegelicht in de beantwoording van Kamervragen als

bijiage bij de aanbiedingsbriefAO Herstel 15 december2020 ^°

181 Tijdens het interview geefl de Programmamanager Belastingdienst aan toentertljd aangenomen
te hebben dat het memo al bij anderen bekend was Om die reden heefl^ ^het memo niet onder

de aandacht van de Directeur UHB Belastingdienst gebracht Achteraf bezien vond de

Programmamanager Belastingdienst dit een gemiste kans

182 Op 21 maart 2019 vindt een debat plaats in de Tweede Kamer over het rapport van de Nationale

Ombudsman In dit debat stelt de Staatssecretaris van Financien 2017 2019 “In iedergeval trof

^
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de dienst bij het gastouderbureau blijkbaar een hoop gevallen aan waarschijnlijk van gastouders
die ervoor werkten waarin de papieren niet in orde waren waarin uren werden gedeciareerd die

er nief waren en nepfacturen werden geschreven Er waren overzijds dingen Er was echf veel

aan de hand Dat is geen lichtzinnig moment geweest Op dat moment besluit zo’n team hier lijkt
er sprake van een facilitator Dit is geen individueel geval dat vragen oproept maar hier lijkt erop
dat iemand een bureau echt bezig is om dingen te organiseren Dat vermoeden bestaat en

vervolgens komen we in de zaak waar we zijn Dat is niet lichtzinnig gebeurd Ik heb niet alle

individuele gevallen Kijk naar in hoeveel gevallen is aangetoond dat het niet goed is gegaan Het

is niet zo dat de discussie die we hebben betekent dat alle 235 mensen uiteindelijk gelijk gaan

krijgen Nogmaals dat is niet zo De signalen die er waren waren serieus en dat is de reden dat

uiteindelijk er een signaal is uitgegaan dat er een risico was dat er sprake was van een

gefaciliteerde aanpak en daar wil de Belastingdienst graag wat aan doen ^

183 Deze woorden van de Staatssecretaris van Financien 2017 2019 zullen in de ‘juni week’ van

2019 in een andere context worden geplaatst hetgeen mede aanleiding is voorde crisissituatie in

de ‘juni week’ van 2019

184 Op 24 april 2019 doet de Raad van State uitspraak waarin zij de besiuiten van de Belastingdienst
om kinderopvangtoeslag stop te zetten vernietigt

^^ Deze uitspraak van de Raad van State is

belangrijk omdat het mede aanleiding is voorde in de juni week’ van 2019 ontstane situatie

weroncferparagraaf 6 3 in de uitspraak is het volgende terug te lezen [appellante] heeftmet

bankafschriffen en overzichten af en bijschrijvingen van haar bankrekening over 2013

aangetoond in totaat €11 775 56 aan kosten voor opvang te hebben betaaid Steeds zijn door

haar betalingen kort na de factuurdatum gedaan zodat aangenomen kan worden dat deze steeds

naar aanleiding van de factuurzijn gedaan De betalingen over de maanden april tot en met

augustus zijn evenals de facturen steeds van dezelfde omvang en komen met een ak^onding op
tien euro overeen met de facturen De betalingen over oktober tot en met december komen

afgerond op een hele euro overeen met factuurbedragen In januari en met name maart is het

verschil tussen het factuurbedrag en de gedane betaling weliswaar groter maar in September
heeft [appellante] weermeer betaaid dan het verschuldigde bedrag Uiteindelijk is het verschil

tussen de totale kosten en de betaalde kosten € 11 891 00 €11 775 56 € 115 44 Dat is een

dusdanig Mein verschil dat gezien de omvang van en de regelmaat waarmee de betalingen

maandelijks plaatsvonden en het feit dat maandelijks naar aanleiding van de factuur werd

betaaid niet kan worden tegengeworpen dat de kosten van kinderopvang over 2013 niet zijn
voldaan Dat het totale bedrag aan voorschotten kinderopvangtoeslag dat [appellante] heeft

ontvangen hoger was dan de totale kosten zoals ook het geval was in de door de

Belastingdienst Toeslagen laat onverlet dat onder de hiervoor genoemde omstandigheden
de Belastingdienst Toeslagen niet kan tegenwerpen dat de kosten in dit geval niet zijn voldaan

Voorts stelt de Raad van State dat “Blijkens het door [appellante] bij brief van 28 September 2018

overgelegde rekeningoverzicht met af en bijschrijvingen heeft zij in die periode in totaal €

2 240 00 aan [gastouderbureau] betaaid Voorts heeft zij op 4 februari 2015 nog een betaling van

€ 500 00 gedaan Deze betaling kan aan de periode September tot en met december 2014

worden toegerekend De betalingen die [appellante] op 27 april 2015 en 10 juli 2015 heeft

gedaan zijn gelet op artikel 11f van de Regeiing te iaat om toe te rekenen aan de periode

September tot en met december 2014 Dit brengt het totaal aan betalingen aan kosten van

kinderopvang overde periode van September tot en met december 2014 op een bedrag van €

2 740 00 Dit betekent dat [appellante] een bedrag van € 1 556 00 aan kosten van kinderopvang
niet heeft betaaid en daannee niet de voliedige kosten van kinderopvang over de periode van

September tot en met december 2014 heeft voldaan [appellante] kan niet worden verweten dat zij
niet de voliedige kosten voor kinderopvang na stopzetting van de voorschotten heeft voldaan

185 Op 30 april 2019 worden ereen reeks Kamervragen gesteld aan de Staatsecretaris van

Financien 2017 2019 naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 24 april
2019 2^ “Kunt u aangeven hoe u aankijkt tegen de zaken die nog lopen in de CAF 11 zaak en hoe

u ervoor gaat zorgen dat ouders niet onnodig rechtszaken tegen de overheid moeten biijven
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voeren” vraag 9 Ziet u aanleiding om zaken van ouders die niethebben doorgeprocedeerd tot

de Raad van State en nog lopende zaken opnieuw te bestuderen en te beoordelen vraag 10

“Gaat u persoonlijk om de tafel zitten met de ouders die jarenlang hebben moeten wachten en

daardoorniet veel vertrouwen hebben in de Belastingdienst Toeslagen en ofde landsadvocaat

Zo ja wanneef vraag 13 Tevens vrordt verwezen naar de hierboven weergegeven quote van

de Staatssecretaris van Financien 2017 2019 uit het debat van 12 maart2019 Deze vragen

zullen vervolgens resoneren in de ‘juni week’ van 2019

186 In de week van 3 tot 11 juni wordt het ‘memo Palmen’ verspreid de analyse van de ‘juni week’ 3

tot 11 Juni 2019 is opgenomen in paragraaf 6 3

187 In de brief van 11 juni 2019 aan de Tweede Kamergeeft de Staatsecretaris van Financien 2017

2019 aan dat hij twee weken daarvoor heeft besloten een Adviescommissie Uitvoering

Toeslagen onder leiding van de heer Donner in het leven te roepen om dieper onderzoek te

doen ^^ De Adviescommissie uitvoering toeslagen wetd officieel ingesteld bij besluit van 12 juli
2019 35

V188 Dit advies bevat 2 delen te weten

1 Advies van de Commissie Donner over de hoogte en reikwijdte van de

tegemoetkomingen voorde ouders in hetCAF 11 Hawai dossier

2 Het voorstel van de Commissie Donner om ook de gedupeerden in de andere CAF zaken

te compenseren hoe om te gaan met slachtoffers van het harde toeslagenstelsel en de

verbetering van de rechtsbescherming van burgers en in het bestuurlijk proces

189 Uit de interviews met betrokkenen bleek dat in de gesprekken met de Commissie Donner het

‘memo Palmen’ niettersprake is gekomen Ook hier is het ‘memo Palmen’ niet naar voren

gekomen hetgeen vanuit het perspectief dat het niet gearchiveerd was verklaarbaar is De

Programmamanager Belastingdienst die de informatievoorziening aan de Commissie Donner

coordineerde heeft verteld dat| ^tijdens de periode dat hiervoor informatie werd aangeleverd

nop geen weet had van het ‘memo Palmen’ De Programmamanager Belastingdienst geefl aan

let ‘memo Palmen’ wel kent dat het ook niet voorde hand lag om het ‘memo Palmen’ aan

de commissie Donner te verstrekken Immers de commissie Donner was voornamelijk bezig met

het zoeken naar een opiossing voor ouders en hoe ouders gecompenseerd konden worden

Daarbij werd niet zozeergekeken naar wat er in het verleden was gebeurd Volgens de

Programmamanager Belastingdienst zou het ‘memo Palmen’ enkel relevant zijn geweest voor het

eerste deelrapport van de commissie Donner dat zich specifiek richtte op het CAF 11 HawaT

dossier

nu

190 Op 26 juli 2019 dient RTL Nieuws een Wob verzoek in Hierin wordt onder andere gevraagd naar

“documenten aan de politieke leiding binnen het tijdvak van 1 januari 2017 tot en met heden U

wordt gevraagd om afschrift van alle memo’s note’s en adviezen aan de staatssecretaris van

Financien inzake CAF Tevens wordt er gevraagd naar alle “inventarislijsten inzake SG’s en

schijven die EDP auditors wel niet hebben onderzochf
”

De Hoofddirecteur FJZ Belastingdienst
beantwoordt het Wob verzoek namens de Staatssecretaris

3®
Het ‘memo Palmen’ is niet

meegestuurd in de beantwoording van het Wob verzoek

Hierboven is beschreven dat het ‘memo Palmen’ niet bij het EDP onderzoek naarboven is

gekomen De Algemeen Directeur Toeslagen 2019 stelt in het interview met PwC tijdens het

openbaar verhoor begrepen te hebben van de POK dat het ‘memo Palmen’ naar hun mening
verstrekt had moeten worden De Algemeen Directeur Toeslagen 2019 stelt niet te weten of het

memo tot de opgevraagde stukken behoorde en waarom het memo toen niet is verstrekt Deze

vraag wordt in oktober2020 als voIgt beantwoord het blijkt dat de notitie van 11 juni 2019 waarin

191
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de set concept factsheets aan de Staatssecretaris van Financien 2017 2019 zijn aangeboden
wel is opgenomen in de Wob stukken echterde bijiagen de concept factsheets ontbraken

192 Om de analyses en het schrijven van een nieuwe Kamerbrief te ondersteunen worden er in de

juni week2019 zogenoemde ‘factsheets’ opgesteld Factsheets bevatten onderwerpen waarvan

geanticipeerd wordt dat deze in debatten aan de orde kunnen komen De factsheets zijn ook

bedoeld voor bewindspersonen om relevante informatie snel inzichtelijk te hebben Daarnaast

worden factsheets gebruikt om vooraf alle informatie inzichtelijk te krijgen Factsheets bevatten

een samenvatting van relevante informatie maarzijn niet allesomvattend

193 In een e mail licht een medewerker het ontbreken van de bijiage verdertoe op basis van

reviewer remarks’ van destijds “De factsheets zullen beoordeeld moeten worden dus bekijken is

het idd intern beraad Gezien de bijiagen missen zet ik hem op ‘opnieuw beoordelen DGBD” en

“Ik heb de bijiagen niet Het gaat om concept factsheets dus 11 1 daarvooh appendix A 10 43

Artikel 11 1 Wob luidt In geval van een verzoek om informatie uit documenten opgesteld ten

behoeve van intern beraad wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke

beleidsopvattingen

194 In een interview met PwC geeft Medewerker 2 FJZ Belastingdienst aan dat net memo Palmen

wel kende omdat het in 2019 was toegestuurd met de vraag of^ [let kende Bij de Wob

verzoeken heeft Medewerker 2 FJZ Belastingdienst wel aan het ‘memo Palmen’ gedacht maar

naaij [mening viel het nooit onder het bereik van een Wob verzoek omdat het was gericht aan

het MT Toeslagen en niet aan de politieke leiding en dus heeft I br nooit lets mee gedaan

195 Op 13 november 2019 stuurt de Lavaco Toeslagen het ‘memo Palmen’ door naar Lid 7 van het

MT Toeslagen 2019 met daarbij de opmerking Dit stamt uit maart 2017 en is besproken met

PwC leden van het MT Toeslagen En aldus afgewezen
’

appendix A 10 44 Lid 7 van het MT

Toeslagen 2019 vraagt hierop “Watis exactafgewezen appendix A 10 45 waaropde
Lavaco Toeslagen antwoord met “De strekking van het stuk is caf 11 te stoppen Concreter de

klacht gegrond te verklaren etc appendix A 10 46 De Lavaco Toeslagen geeft in het interview

met PwC aan de reden voor het versturen van het ‘memo Palmen’ niet meerte weten Lid 7 van

het MT Toeslagen 2019 geeft in het interview met PwC aan dal^ ^ich het memo niet herinnert

en dat voor de werkzaamheden van Lid 7 van het MT Toeslagen de strekking van het intussen

twee jaar oude memo niet meer relevant was Daarnaast heeft Lid 7 van het MT Toeslagen
2019 nooit het idee gehad dat het ‘memo Palmen’ door anderen als heel belangrijk werd gezien
en heeft] ^het memo ook nooit als ‘geheim’ ervaren zo werd het bij het versturen via e mail ook

niet gebracht

196 Op 12 maart 2020 is de publicatie van het rapport van de Commissie Donner ‘Omzien in

Verwondering’ Op deze datum van 12 maart 2020 het ADR rapport uit inzake

Toeslaggerelateerde CAF zaken gepubliceerd

197 Op 2 juli 2020 wordt de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag POK in

het leven geroepen De POK heeft tot doelmeerzichtte krijgen op de politieke

besluitvorming en de hoogambtelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid daarbij die van

invioed is geweest op het fraudebeleid bij de kinderopvangtoeslag en de politieke reactie op

signalen overde harde uitkomsten van het fraudebeleid en de «alles of niets» benadering De

parlementaire ondervraging richtzich op de periode vanaf 2013 tot de aanbieding aan de Kamer

van het intehm advies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen in november 2019 Voor de

totstandkoming van de «alles of niets» benadering in de Algemene wet inkomensafhankelijke

regelingen Awir zal ook verder moeten worden teruggekeken naar onder andere de

parlementaire behandeling
”^^ Voor een goede werking van de POK is het nodig dat de POK in

staat wordt gesteld documenten te vorderen “Het beschikbare en te verwachten materiaal biedt

echter nog onvoldoende inzicht in de betrokkenheid van bewindspersonen en het samenspel met

topambtenaren het object van deze parlementaire ondervraging Om de ondervraging zo goed

mogelijk te kunnen voorbereiden in de beperkt beschikbare tijd acht de voorbereidingsgroep het

daarom noodzakelijk om de parlementaire ondervragingscommissie reeds bij aanvang beperkte
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vorderingsbevoegheid te geven voor die stukken die direct betrekking hebben op de

betrokkenheid van bewindspersonen en het samenspei met topambtenaren

198 Het ‘memo Palmen’ blijkt van invloed te zijn op het verloop van het POK zowel inhoudelijk als

vanuit het gezichtspunt van de informatievoorziening “De commissie heeft naar aanieiding van

de openbare verhoren aanvullende infbrmatie ontvangen van het Ministerie waarbij is gemeld dat

ambtenaren deze informatie naar voren hebben gebracht ten einde deze aan de commissie te

geven De commissie is deze ambtenaren erkentelijk voorhun betrokkenheid In veel stukken zijn
onderdelen alsnog gelakt omdat deze delen naar oordeel van het Ministerie buiten de vordering
vielen Ditis ook het geval bij onderdelen die inhoudelijk welraken aan het onderzoek van de

commissie De commissie merkt derhalve op dat naar haar oordeel geen sprake is van een

ruimhartige verstrekking van informatie ”Daarnaast merkt de commissie op dat gedurende het

onderzoek meerdere keren op opvallende momenten nieuwe informatie naar buiten is gekomen
die relevant is voor het onderzoek van de commissie Dit betreft informatie naar aanieiding van

verzoeken vanuit de Tweede Kamer zoals het memo van PwC Vaco Toeslagen 2017 waar

de commissie een aanvullende vordering voor heeft gestuurd nieuw ontdekte informatie die door

PwC Staatssecretaris van Financien 2020 heden naar de Tweede Kamer is gezonden maar

met name informatie uit Wob verzoeken

199 In de eerste ‘vordering parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag’ d d 9 juli
2020 wordt ten aanzien van de aanlevering het volgende gevraagd “De vorderingen strekken wel

tot documenten van medewerkers aan de piv Directeur Generaal ofhoger of bewindspersonen
maarniet tot bijvoorbeeld de onderlinge e mailcorrespondentie tussen medewerkers onder het

niveau van plaatsvervangend Directeur GeneraaT appendix A 10 47

200 Eindverantwoordelijk voorde gehele informatieaanlevering was de Secretaris Generaal Ministerie

van Financien 2013 2020 Vanuit het Ministerie van Financien was vanuit afdeling BOA een

team opgesteld Vanuit UHB was Medewerker 2 UHB Beiastingdienst verantwoordelijk voor het

aanleveren van documentatie vanuit de Beiastingdienst aan de POK

201 De eerste informatieaanlevering was georganiseerd via twee lijnen

onderzoek naar documenten aanwezig bij het Ministerie van Financien Hierbij werd er

gekeken naar het Document Management Systeem genaamd Digidoc
onderzoek gedaan naar e mailberichten en documenten in de e mailboxen van een

aantal betrokken personen vanaf het niveau plaatsvervangend Directeur Generaal en

hoger

202 Het ‘memo Palmen’ is in bovenstaande documentatie en e mailboxen niet aangetroffen

203 Van belang voor het onderhavig onderzoek is dat bij de eerste uitvraag naar documenten vanuit

het Ministerie van Financien en de Beiastingdienst de medewerkers is gevraagd op 4 augustus
2020 om waar mogelijk relevante informatie aan de POKte verstrekken Het e mailadres van

Medewerker 2 UHB Beiastingdienst is hierbij opgegeven als contactadres Medewerker 2 UHB

Beiastingdienst geeft aan dat^ \\aar aanieiding van deze oproep 30 documenten heeft

ontvangen waaronder een e mailbericht van de Vaco Toeslagen 2017 d d 6 augustus 2020

waarin het ‘memo Palmen’ wordt doorgestuurd appendix A 10 48 “Via de directie MKB heb ik

het bericht ontvangen om gehoor te geven aan het verzoek om informatie inzake de

Kinderopvangtoeslag Bind 2016 Aoegin 2017 heb ik in mijn functie als Vaco Toeslagen het MT

geadviseerd in de CAF zaak Bijgaand mijn advies
”

De Vaco Toeslagen 2017 stuurt dit e

mailbericht in cc aan twee andere medewerkers zijnde leidinggevenden van de Vaco Toeslagen
2017 op dat moment die zij wil informeren over het felt dat zij gehoor had gegeven aan de

oproep om informatie te delen

204 Bij het beoordelen van de 30 ontvangen documenten zijn de criteria gehanteerd zoals

opgenomen in de vordering parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag’ d d 9

juli 2020 appendix A 10 47 Medewerker2 UHB Beiastingdienst heeft de 30 documenten

“
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