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SiJ Ministerie van Financien

TER BESLISSING Programma DG

HerstelbeleldAan

de staatssecretaris van Financien Toeslaqen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

1 februari 2023

nota
Notanummer

2023 0000020980Tekenversie 2 brief verzoek vc Fin 29 dec 2022

BiJIagen
1 Brief aanTK

2 Revisieversie brief

3 Eerdere note 17489

Aanleiding kernpunten

Bijgaand treft u mede naar aanleiding van uw opmerkingen de aangepaste tekenversie 2 van

de brief aan de Tweede Kamer naar aanieiding van het verzoek van de vc Fin om een reactfe

op de mail van de stichting Fierstei Ongekend Onrecht

Beslispunten

1 Stemt u in met verzending van deze brief aan de Tweede Kamer Dan wordt u

verzocht de brief te ondertekenen

2 Stemt u in met geiijktijdige verzending van deze brief met de Q4 22 VGR op 3 februari

2023

3 Gaat u akkoord met het meezenden van deze besiisnota en de eerdere nota 17489

bij de brief conform de beieidsiijn Actieve Openbaarmaking Omlijnde delen worden

gelakt

Communicatie

Deze brief wordt geiijktijdig met de Q4 22 VGR verzonden

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

TER BESLISSING Programina DG

HerstelbeleidAan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

26 januari 2023

Notanummer

2023 0000017489nota Tekenversies brief verzoek vc Fin 29 dec 2022

Bijiagen
1 Brief aan TK

2 Revisieversie brief

Aanleiding kernpunten

Bijgaand treft u mede naar aanleiding van uw opmerkingen de aangepaste tekenversie van

de brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het verzoek van de vc Fin om een reactie

op de maii van de stichting Herstel Ongekend Onrecht

Flet antwoord rondom de hardheidsclausule is aangepast en geeft nu in algemenere zin weer

wat de hardheidsclausule inhoudt wanneer daar een beroep opgedaan kan worden en welke

overwegingen worden meegenomen

Beslispunten
1 Stemt u in met verzending van deze brief aan de Tweede Kamer Dan wordt u

verzocht de brief te ondertekenen

2 Stemt u in met gelijktijdige verzending van deze brief met de Q4 22 VGR op 3 februari

2023

3 Gaat u akkoord met het meezenden van deze beslisnota bij de brief conform de

beleidslijn Actieve Openbaarmaking Omiijnde delen worden gelakt

Communicatie

De VGR en de communicatie rondom de VGR wordt afgestemd met de afdeling Communicatie

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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