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In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 11 maart jl.1 heeft uw Kamer verzocht om alle relevante 
informatie vanaf 2014 rondom de betrokkenheid van SZW bij de toeslagenaffaire 
te ontvangen.  
 
Hierbij stuur ik u de gevraagde stukken die in het kader van een zorgvuldig 
feitenonderzoek zijn gevonden. Deze stukken zijn tevens tijdens het onderzoek 
verstrekt aan de Adviescommissie uitvoering toeslagen onder leiding van mr. 
Donner. Het beeld dat gereconstrueerd kan worden met de gevonden stukken heb 
ik reeds met uw Kamer gedeeld in de Kamerbrief van 12 maart jl.2 Voor de 
context bij de stukken heb ik deze brief als bijlage opgenomen.  
 
Zoals ik in deze Kamerbrief heb aangekondigd is de zoektocht naar relevante 
stukken niet afgerond en ga ik verder om het beeld zo compleet mogelijk maken, 
met een geauditeerde werkwijze. Dit zal onderdeel uitmaken van het al lopende 
programma informatiebeheer SZW. Helaas heeft deze nadere zoektocht nog niet 
kunnen beginnen, vanwege de coronamaatregelen. Het thuiswerken en afstand 
houden bemoeilijken ook het opzetten van een gedegen en geauditeerde 
werkwijze, waardoor dit meer tijd in beslag neemt. Ik zal uw Kamer na het 
afronden van de zoektocht nader informeren over de uitkomst. 
 
 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
 
 
 
 
T. van Ark

 
1 Kenmerk: 2020Z04665/2020D10059 
2 Kamerstukken II, 2019/20, 31 066, nr. 612 


