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Ministerie van Financien

T£R BESLISSING Programma DG

HarstelbeleMAan

de staatssecretaris van Financien Toesiagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

14februarl 2023

Notanummer

2023 0000031892

Bijiagen

Aanbiedingsbrief
Antwoorden KV Omtzigt
schoon revisie

Eerdere nota 27055

Opmerkingen eerdere versie

nota Tekenversie Kamervragen Omtzigt 2 feb 2023

Aanleiding kernpunten

Bijgaand treft u naar aanleiding van uw opmerkingen de aangepaste antwoorden op de

Kamervragen van het lid Omtzigt CDA over de stand van zaken rondom het

toeslagenschandaal de hersteioperatie en de uithuisgeplaatste kinderen ingezonden 2

februari 2023 De concept beantwoording is afgestemd met de ministeries van AZ

vraag 1 4 5 6 en 8 en JenV vraag 3

Beslispunten
• Kunt u fnstemmen met de antwoorden Zo ja dan verzoeken we u de

aanbiedingsbrief te ondertekenen U tekent dan mede namens de minister voor

rechtsbescherming
• Gaat u akkoord met het meezenden van de vorige nota 27055 en onderhavige

beslisnota bij de antwoorden conform de beleidsiijn Actieve Openbaarmaking

Omiijnde delen worden gelakt

Communicatie

Niet van toepassing

Poiitiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Pagina 1 van 1

1693396 00001



Ministerie van Financien

TER BESLISSZNG Programma DG

HersUlbeleidAan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

8 februari 2023

nota Notanummer

2023 0000027055Kamervragen Omtzigt 2 feb 2023

Bi}lagen
Aanbiedlngsbrief
Antwoorden KV Omtzigt

Aanleiding kernpunten

Bijgaand treft u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Omtzigt CDA over de

stand van zaken rondom het toeslagenschandaal de hersteloperatie en de

ulthuisgeplaatste kinderen ingezonden 2 februari 2023

De concept beantwoording is afgestemd met de ministeries van AZ vraag 1 4 5 6 en

8 en JenV vraag 3

Beslispunten
• Kunt u instemmen met de antwoorden Zo ja dan verzoeken we u de

aanbiedlngsbrief te ondertekenen

• Gaat u akkoord met het meezenden van onderhavige beslisnota bij de

antwoorden conform de beleidslijn Actieve Openbaarmaking Omlijnde deien

worden gelakt

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Miet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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