
Ministerie van Financien

TER BESLISSING Programma DG Herstelbeleld

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

10 februarl 2023

Notanummer

2023 0000027766nota Tekenversle II Kamervragen Inge van Dijk CDA
Bijiagen

Aanbiedingsbrief schoon

revisie

Antwoorden KV Inge van DiJk
Eerdere nota s 22054 en 26332

Opmerkingen eerdere versie

Aanleiding kernpunten

Bijgaand treft u de naar aanleiding van uw opmerkingen aangepaste versie van de

antwoorden op de Kamervragen van het iid Inge van Dijk CDA over het bericht

Compensatie ouders toesiagenaffaire kan zomaar tot 2030 duren en het bericht Rutte

bestrijdt vrees trage afhandeling toesiagenaffaire ingezonden 26 januari 2023

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

aanbiedingsbrief te ondertekenen

• Gaat u akkoord met het meezenden van onderhavige beslisnota en de eerdere

nota s 22054 en 26332 bij de antwoorden conform de beleidslijn Actieve

Openbaarmaking Omiijnde delen worden gelakt

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Ftnancien

TER BESLISSING Programma DG

HerstelbeleidAan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

8 februari 2023

nota Notanumrner

2023 D0Q0O2633Z

Bijiagan

Aanbledingsbrief
Anlwoorden KV Inge van

Dijk
Eerdere nota 220S4

Tekenversie Kamervragen Inge van Dijk CDA

Aanleiding kernpunten

Bijgaand treft u de naar aanleiding van uw opmerkingen de aangepaste versie van de

antwoorden op de Kamervragen van het lid Inge van Dijk CDAj over het bericht

Compensatie ouders toeslagenaffaire kan zomaar tot 2030 duren en het bericht Rutte

bestrijdt vrees trage afhandeling toeslagenaffaire ingezonden 26 januari 2023

Voorgesteld wordt deze gelijktijdig met de Kamervragen van de leden Leijten Alkaya en

Omtzigt uit te sturen deze worden separaat aan u voor akkoord voorgelegd

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

aanbiedingsbrief te ondertekenen

• Gaat u akkoord met het meezenden van onderhavige beslisnota en de eerdere

nota 22054j bij de antwoorden conform de beleidslijn Actieve

Openbaarmaking Omiijnde delen worden gelakt

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Finanden

TER BESLISSING Programma D6

HerstelbeleidAan

de staatssecretaris van Finanden Toeslaqen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

1 februari 2023

nota Notanummer

2023 0000022054Kamervragen Inge van Dijk CDA

Bijiagen
Aanbiedingsb ief

Antwoorden KV Inge van

Djjk

Aanleiding kernpunten
Tweede Kamerlid Inge van Dijk CDA heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding
van het bericht Compensatie ouders toeslagenaffaire kan zomaar tot 2030 duren en

het bericht Rutte bestrijdt vrees trage afhandeling toeslagenaffaire ingezonden 26

januari 2023 De concept beantwoording is afgestemd met VNG voor de vragen 5 en 7

die gemeenten betreffen en met AZ voor de vragen 2 3 4 en 9 die MP en MCTH

betreffen

Beslispunten
• Kunt u instemmen met de concept beantwoording en de gelijktijdige verzending

met de Q4 22 VGR op 3 februari 2023 Zo ja dan verzoeken we u de

aanbiedingsbrief te ondertekenen

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

antwoorden conform de beleidslijn Actieve Openbaarmaking Omiijnde delen

worden geiakt

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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