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Ministerie van Financien

TERSTOND

TER BESIISSING
Toeslagen
Directie Strategic Recht

BeleidAan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Aangepaste reactie op vraag vaste Kamercommissie FIN

n a v toegezonden correspondentie irt kabinetsreactie op

Ongekend onrecht

Datum

to februari 2023

Notanummer

2023 0000028931

Bijiagen
1 Concept Kamerbrlef

2 Brief van 9 maart 2018

Aanleiding

Bijgaand treft u een aangepaste versie van de concept Kamerbrief n a v het

overleg van 9 45 uur eerder vandaag

Beslispunten
Gaat u akkoord met het verzenden van de Kamerbrief en de bijiage
Gaat u akkoord met het openbaar maken van eerdere bespreeknota en

beslisnota en de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve

openbaarmaking nota s Omiijnde deien en de informatie onder het kopje
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden worden voorafgaand
aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt
Indian u akkoord bent dan wordt u verzocht de Kamerbrief te

ondertekenen

Kernpunten
• Naar aanleiding van uw opmerkingen tijdens bovengenoemd overleg zijn

enkele passages aangepast
• In de bijgevoegde beslisnota is 1 passage gelakt vanwege de

geheimhouding van de vorderingen van de PEFD

Communicatie

Nvt

Politiek bestuurlijke context

Op 21 december is er een Kamerbrief verzonden met briefwisselingen tussen de

voormalig DGBD en Eva Gonzalez Perez Daarop is een verzoek gekomen van de

vaste Kamercommissie van Financien

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Nvt
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Doc. nr. Datum Titel doc. Toelichting

1 8-2-2023

Nota-stas-TD- Aangepaste reactie op vraag Kamercommissie FIN n.a.v. toegezonden 

correspondentie in relatie tot kabinetsreactie op rapport ''Ongekend onrecht''

De staatssecretaris ontvangt de aangepaste conceptbeantwoording op de vraag van de vaste 

Kamercommissie voor Financiën naar aanleiding van een overleg op 10-2-2023. 1 passage, die op 

de Parlementaire Enquête Fraudebeleid en Dienstverlening ziet, is gelakt vanwege de 

geheimhouding van de vorderingen van de PEFD

2 7-2-2023

Nota-stas-TD- Reactie op vraag n.a.v. toegezonden correspondentie in relatie tot kabinetsreactie 

op 'ongekend onrecht'

De staatssecretaris ontvangt de conceptbeantwoording op de vraag van de vaste Kamercommissie 

voor Financiën 
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Ministerie van Financien

Toeslagen

Directie Strategic Recht

Beleid

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toesiagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Aangepaste reactie op vraag Kamercommissie FIN n a v

toegezonden correspondentie in relatie tot kabinetsreactie

op rapport Ongekend onrecht

Datum

8 februari 2023

Notanummer

2023 0000027382

Bijiagen
1 Concept Kamerbhef

2 Brief van 9 maart 2018

3 Vorige bespreeknota

Aanleiding

Bijgaand treft u een aangepaste versie van de conceptbeantwoording op de vraag

van de vaste Kamercommissie voor Financien Vkc van 27 januari ji over of de

toegezonden brieven tussen de voormaiig DG BD en Gonzalez Perez aanleiding

geeft tot een aanpassing in de kabinetsreactie op het verslag van de POK

Ongekend onrecht

Beslispunten
• Gaat u akkoord met het verzenden van de Kamerbrief en de bijiage
• Gaat u akkoord met het openbaar maken van eerdere bespreeknota en de nu

vooriiggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota’s

Omiijnde delen en de informatie onder het kopje Informatie die niet openbaar

gemaakt kan worden worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar

gemaakt
• Indien u akkoord bent dan wordt u verzocht de Kamerbrief te ondertekenen

Kernpunten
Er wordt aangekondigd dat er eind 1® kwartaai een brief voIgt met de

stand van zaken van de gedane toezeggingen in de brief van 21 december

2022

Recenteiijk is nog een brief aangetroffen De brief wordt meegestuurd met

deze Kamerbrief

De brief is naar boven gekomen naar aanieiding van de

inventarisatie van wat er is gebeurd met de andere drie brieven

Het is nog onduidelijk hoe en waarom de brief nu pas boven tafel

is gekomen
De brief is ter verzending aangeboden aan de betrokken

secretaresse en daarmee is zo goed ais zeker dat de brief is

verzonden naar mw Gonzalez Perez Er is echter vooralsnog geen

verzendbewijs aangetroffen
In het kader van de POK was de brief wel aangemerkt als een

mogelijk relevant document maar de brief kwam niet door de

selectie been

o

o

o

Wettelijke geheimhoudingsplichto

De brief is niet ondertekend door de toenmalig directeur generaal

Belastingdienst maar door een beleidsmedewerker van de

Belastingdienst en is ook afgestemd binnen de Belastingdienst

o
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o Er is tot op heden geen enkele aanwijzing dat de staatssecretaris

van de brief op de hoogte w as of dat deze reactie met hem is

afgestemd
o Ook met deze brief erbij biijft de kabinetsreactie op het versiag

van de POK staan

• Enkeie bovenstaande punten worden nog nader uitgezocht Ais we daarbij
reievante Informatie aantreffen dan nemen we dit mee in de brief met de

stand van zaken van de gedane toezeggingen die eind 1® kwartaai naar de

Kamer wordt verstuurd

Communicatie

Nvt

Politiek bestuurlijke context

Op 21 december is er een Kamerbrief verzonden met briefwisselingen tussen de

voormalig DGBD en Eva Gonzaiez Perez Daarop is een verzoek gekomen van de

vaste Kamercommissie van Financien

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De builet die ziet op de PEFD Dit mag niet openbaar worden gemaakt vanwege

de geheimhouding van de vordering van de PEFD
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Ministerie van Finanden

Toeslagen

Directie Strategie Recht

Beleid

TER BESPREKING

Aar

de staatssecretaris van Finanden Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Reactie op vraag n a v toegezonden correspondentie in

relatie tot kabinetsreactie op Ongekend onrecht

Datum

7 februari 2023

Notanummer

2023 0000026154

Bijiagen
1 Conceptversie Kamerbrlef

Aanleiding

Bijgaan treft u de conceptbeantwoording op de vraag van de vaste

Kamercommissie voor Finanden Vkc van 27 januari Ji over of de toegezonden
brieven tussen de voormaiig DG BD en Eva Gonzalez Perez aanleiding geeft tot

een aanpassing in de kabinetsreactie op het verslag van de POK Ongekend
onrecht

Bespreekpunten

Graag vernemen we of u nog opmerkingen heeft ten aanzien van de

conceptversie van de beantwoording

Kernpunten
• De toegezonden correspondentie verandert niets aan de kabinetsreactie

op het verslag van de POK

• Het onderstreept wel het belang om in te blijven zetten op het verbeteren

van de informatievoorziening en huishouding Pit wordt ook benbernd in~

die conceptbrief Daarbij wordt verwezen naaMcorte en lange termijn
verbeteracties op het gebied van de informatiehuishouding waaronder

enkele naar aanleiding van de niet eerder verstrekte correspondentie
zoals toegeiicht in uw brief van 21 december 2022

• Er wordt ook een verwijzing gemaakt naar de komende Kamerbrlef over

de toezeggingen uit de brief van 21 december jl
• fenentHlIJk lslrrriet veriengde van de op 21 december met de TK

gedeelde brieven nog een brief aangetroffen De bijgevoegde

beantwoording zullen we hierop nog moeten aanpassen Dat doen wij na

de bespreking met u van morgen 8 2

Communicatie

Nvt

Politiek bestuurlijke confexf

Op 21 december is er een Kamerbrlef verzonden met briefwisselingen tussen de

voormaiig DGBD en Eva Gonzalez Perez Daarop is een verzoek gekomen van de

vaste Kamercommissie van Financien

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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