
gekregen En ookbelangrijk hebben mensen van Fin dit stuk gezien hoeveel welke afdeling

Appendix A 10 79 De Lavaco Toeslagen reageert op4 juni 2019 om 14 27 uur per e mail en

stelt Of het geagendeerd is in een MT vergadering staat voor opsteller niet vast Dit stuk is

volgens de opsteller wel uitvoerig besproken met M1 Beleld Vaktechniek en iemand van nu

klachten Dit stuk is volgens de opsteller niet near Minfin gegaan wel is toentertijd in algemenere
zin over de gang van zaken te B T In Den Haag gesproken Het klonk a s vergelijkbaar met

hetgeen vanochtend bij PwC Staatssecretaris Snet opkwam appendix A 10 80 Medewerker

1 UHB Belastingdienst reageert vervoigens per e mail Oke nog wel wat vragen dus Kun Jij dat

laten uitzoeken Belangrijk of het MT het heeft gezien
”

{apper\d\x A 10 81 De Lavaco

Toeslagen geeft in een e mail een eerste antwoord weer “Ik hoor dat beleld Vaktechniek van

Toeslagen heeft ingezet op doorgaan Een PwC Ud 5 van het MT Toesiagen 2017 nam regie
naarminfin mail voIgt

”

En “Ik krijg ook te horen dat PwC lid van het CAF 11 onderzoeksteam

in deze het standpunt innam ‘het zijn allemaal fooeven appendix A 10 82 In aansluiting hierop
werd besloten een tweetal activlteiten In gang te zetten

266 De eerste activiteit betekende dat de Algemeen Directeur Toeslagen 2019 en Teamleider 2

Toeslagen zIjn gaan zoeken In de archieven \A aarln documenten van het MT Toeslagen \werden

opgeslagen Zlj hebben later teruggekoppeld dat ze het ‘memo Palmen’ daarin niet hebben

aangetroffen

267 De tweede activiteit hield in te gaan onderzoeken of en op \A elk moment het ‘memo Paimen’ met

het ministerie van Financien werd gedeeld Om dit te onderzoeken heeft Medewerker 1 UFIB

Beiastingdienst in overleg met het Afdelingshoofd UHB Belastingdienst twee activiteiten verricht

Allereerst heeft Medewerker 1 UHB Belastingdienst in Digidoc gezocht op bepaalde tre^voorden

zoals de bestandsnaam en informatie uit het ‘memo Palmen’ om te kijken of het ‘memo Palmen’

in Digidoc was opgeslagen Dit leverde geen resultaten op Daarnaast heeft Medewerker 1 UHB

Belastingdienst op advies van het Afdelingshoofd UHB Belastingdienst aan een medewerker van

het Ministerie van Financien gevraagd of het ‘memo Palmen’ bij het Ministerie van Financien

bekend was Daartoe stuurt Medewerker 1 UHB Belastingdienst de e mail van de Lavaco

Toeslagen van 4 juni 2019 14 10 door naar Medewerker 1 FJZ Beiastingdienst metdevraag of

het ‘memo Palmen’ bij het Ministerie van Financien is verspreid Medewerker 1 UHB

Belastingdienst schrijft “Wij willen nagaan ofbijgaande notitie binnen Finanaen is verspreid W

JIJ nagaan of dit in Jouw mailbox zit Het is afkomstig van een vaktechnisch medewerker maart

2017 Ken JiJ anderen in het pand die zo’n notitie mogelijk hebben ontvangen en aan wie ik het

kan voorleggen Daarin wordt namelijk een signaal afgegeven dat de CAF 11 zaak heel anders

moet worden opgepakt onderaan en wiJ willen weten of dat signaal destijds ook op Financien Is

gedeeld appendix A 10 83 Het ‘memo Palmen’ is als bijiage toegevoegd aan deze e mail

268 Op 4 juni 2019 wordt om 13 50 uur een vroege vermoedelljk eerste versle van factsheet 6

genaamd ’interne tijdlijn CAF 1T opgemaakt welke bestaat uit een opsomming van feiten over de

jaren heen met daarin ook een verwijzing naar het ’memo Palmen’ ‘Maart 2017 is in aanloop
rappoti onderzoek NO een intern memo naar MT van vaktechnisch medewerker aan MT met

voorstel behandeling dossiers te wijzigen’ appendix A 8 1 Deze versie van factsheet 6 wordt om

14 44 door Medewerker 1 UHB Belastingdienst gestuurd aan de Algemeen Directeur Toeslagen
2019 appendix A 10 84 Uit ons onderzoek blijken er vijf verschillende versies van deze

passage te zijn in factsheet 6

1 Versie van 4 juni 2019 met bovengenoemd citaat

2 Versie van 4 juni 2019 19 57 uur in een andere versie van factsheet 6 werd de

volgende passage toegevoegd aan de eerdere versie “In dat memo staat “BT heeft

laakbaar gehandeld en het geheel verdient zeker geen schoonheldsprijs Ook hier

adviseerik coordinatie aan te brengen Daarnaast verwacht ik aanbevelingen van de NO

op het proces en een grote ulting van kritiek Het MT zal de aanbevelingen dienen over te

nemen omdat anders escalatle op het niveau van de staatssecretaris zal plaatsvinden
Dit interne memo heeft waarschijnlijk het MT niet gehaald wordt nog uitgezocht Het is

nog onduldelljk of dit memo ambtenaren in DH heeft bereikt” appendix A 8 2

3 Later in de avond van 4 juni 2019 21 38 uur wordt het volgende gesteld over de interne

verspreiding van het ’memo Palmen’ “Het interne memo van 2017 waarin wordt gesteld
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dat Toeslagen laakbaar heeft gehandeld blijkt intern niet verder te zijn verspreid Over

het signaal is niet besioten in het MT Toesiagen
”

appendix A 8 3

4 Op 5 juni 2019 om 07 20 uur luidt de tekst in factsheet 6 over het memo Palmen’ als

voIgt Het interne memo van 2017 waarin door een Vaktechnisch medewerker van

Toesiagen in aanloop naar het NO rapport wordt gesteld dat Toeslagen laakbaar heeft

gehandeld blijkt Intern niet verder te zijn verspreid Over het signaal is niet besioten in

het MT Toeslagen Er zijn gesprekken met de advocaat van ouders en[
eventuate schikking Deze gesprekken stranden Deze versie is om 07 54 uur

rondgestuurd aan een brede groep medewerkers waaronder de Secretaris Generaal

Ministerie van Financien 2013 2020 en de Directeur Generaal Belastingdienst 2017

2020 appendix A 10 85 Voorts is op deze versie is op 11 juni 2019 gearchiveerd in

Digidoc appendix A 8 4

]over een

5 Op 5 Juni om 13 42 uur staat in factsheet 6 het volgende vermeld Het interne memo van

2017 waarin door een Vaktechnisch medewerker van Toeslagen in aanloop naar het NO

rapport wordt gesteld dat Toeslagen laakbaar heeft gehandeld is niet op het MT

Toeslagen geagendeerd of besproken Dit memo Is niet buiten Toeslagen verspreid

appendix A 8 5

269 De Secretaris Generaal Ministerie van Financien 2013 2020 merkt over het concept factsheet 6

zoals hierboven onder 4 aangehaaid op deze per e mail te hebben ontvangen maar geen

herinnering te hebben aan het lezen van dit factsheet in Juni 2019 De Secretaris Generaal

Ministerie van Financien 2013 2020 geeft tevens aan niet bij de ambtelijke voorbespreking
waarin deze set concept factsheets werd besproken zie alinea 280 aanwezig te zijn geweest
zoals ook blijkt ult de agenda van de Secretaris Generaal Ministerie van Financien 2013 2020

270 Meerdere geinterviewden merken op dat de naam factsheet’ misschien niet de Juiste is

Factsheets werden namelijk gebaseerd opde op dat moment beschikbare informatie Met de

kennis van nu is niet alle informatie uit de factsheets Juist omdat het lastig bleek om alle

informatie boven tafel te krijgen Onder andere Medewerker 1 UHB Belastingdienst gaf aan dat

factsheets uiteindelijk ook werkdocumenten en discussiestukken werden

Vierde bespreking 4 juni 2019 15 00 16 30 uur

271 Staatssecretaris Snel was ontevreden met de gang van zaken en beslootde Secretaris Generaal

Ministerie van Financien 2013 2020 te verzoeken een crisismanager aan te stellen De

plaatsvervangend Directeur Generaal Fiscale Zaken moest deze functie gaan vervuilen en is op 5

Juni 2019 als Crisismanager aan de slag gegaan met Medewerker 1 BOA als secretaris

272Tenslotte vond in de namiddag van 4 Juni 2019 ergens tussen 15 00 en 16 30 uur aid us een van

de aanwezigen een bespreking plaats waarbij vier medewerkers waren uitgenodigd om toe te

lichten wat er rondom de CAF onderzoeken in het algemeen en het CAF 11 onderzoek bij het

gastouderbureau in bijzonder was gebeurd Dit betrof de volgende vier medewerkers twee

onderzoekers van het CAF 11 Hawai dossier Teamleider 1 Toeslagen en deteamleider van het

CAF team appendix [chats]

273 Aanwezig bij deze vergadering waren onder andere Staatssecretaris Snel de Secretaris

Generaal Ministerie van Financien 2013 2020 de Directeur Generaal Belastingdienst 2017

2020 en de Algemeen Directeur Toeslagen 2019 Staatssecretaris Snel de Secretaris

Generaal Ministerie van Financien 2013 2020 en de Directeur Generaal Belastingdienst 2017

2020 sloten om circa 16 00 uur aan aangezien zij daarvoor een ander overleg hadden zo

begrijpen wij van geinterviewden

274 Uit de e mail van een medewerker bij het Ministerie van Financien blijkt dat factsheet bespreking

gepland was om 15 30 uurte beginnen met een voorbespreking en dat Staassecretaris Snel om

16 00 uurzou aanschuiven appendix A 10 76

275 In bovenstaande bijeenkomsten van 4 Juni ontstaat het besef dat de vastlegging van het CAF 11

onderzoek ondeugdelijk was Binnen Toeslagen werd altijd gedacht dat de signalen vanuit de

GGD inzake het Gastouderbureau voldoende grondslag waren om een fraudeonderzoek uit te
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voeren waardoor er een CAF team op werd gezet en alle individuele ouders onder IST teams

werden behandeld hetgeen leidde tot het opschorten van de toeslag De aan de basis liggende
GGD rapporten en de slechte vastlegging van bewijsmateriaal bleken onvoldoende houvast te

geven voorfraude signaler Uit verschillende interviews vernamen de onderzoekers van PwC dat

deze constatering een schok veroorzaakte hetgeen door sommigen werd aangeduid als de

draai’ of uit de tunnel komen’ De Secretaris Generaal Ministerie van Financien 2013 2020

spreekt van de spreekwoordelijke druppei die de emmer deed overlopen Tot dusver was het

beeld dat Toeslagen had geschetst anders Echter vanaf 2019 werd de foto steeds scherper en

groter

276 Er vindt vanaf 21 08 tot 22 53 uur een chatgesprek plaats tussen de Secretaris Generaal

Ministerie van Financien 2013 2020 en de Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 De

Secretaris Generaai Ministerie van Financien 2013 2020 geeft in dif gesprek het volgende aan

Ik ben geschrokken van dossier caf 11 van mt lid toeslagen dat vernietigd is in kader van AVG

Ditgraag dubbelchecken verklarlng van\
ogen als een cover up”’ De Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 antwoordt PwC

een oud medewerker van Toeslagen Is al een paarjaar weg bij Toeslagen Ikheb\
^

uitgebreld gesproken Elgenlijk had het al veel langer geleden vernietigd moeten zijn ul{
persoonlijke documenten elgen schijf vanwege geen doelbindlngmeer Heeft Qpas gedaan nav

opschoonactle AVG DIt was het antwoord op mijn vraag ot\ \pog stukken had De Secretaris

Generaal Ministerie van Financien 2013 2020 geeft hierop aan
“

Voor mij voelt het niet goed
dossier vernietigen in een politiek zo gevoelige zaak Ondanks A VG verhaal zekere voor

onzekere nemen hiermoet iemand van buiten belastingdienst onderzoek naartoe Mijn iijn zsm

vragen aan bureau van PwC Naam verwijderd dat is er voor Doe Jij het of doe Ik het De

Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 schrijfl hierop Dan lievervan PwC Naam

verwijderd ten prlncipale signaal PwC van een Tweede Kamerlid laten onderzoe cen en wellicht

bij alle voormalig leldinggevenden zoekslag te doe Overigens is mijn verwachting dat bestanden

PwC van de oud medewerker van Toeslagen nog op oude backups staan Goed om morgen

even over door te praten De Secretaris Generaal Ministerie van Financien 2013 2020 sluit het

gesprek af met
“

Goed hier morgen over te spreken ik vind signaal in deze context en timing zo

zorgelijk dat ik sowieso wil dat hier onderzoek naar wordt gedaan Het volledige chatgesprek is

opgenomen als appendix A 10 113 Wij hebben begrepen dat conform de geldende procedure
een vooronderzoek naar aanleiding van het signaal inzake het bewust vernietigen van informatie

inzake het CAF 11 HawaY dossier is uitgevoerd door het Onderzoeksbureau Integriteit Financien

OIF in opdracht van de Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 na afstemming met de

Secretaris Generaal van Financien 2013 2020 Op basis van de rapportage van OIF inzake het

vooronderzoek heeft de Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 besloten het

vooronderzoek te beeindigen aangezien het signaal onvoldoende concreet was en het

vooronderzoek geen indicatie gaf over het gericht vernietigen van de informatie Mede vanwege

deze conclusie en ook omdat het signaal een oud medewerker van Toeslagen betrof die

gedurende onze onderzoeksperiode niet meer werkzaam was bij Toeslagen heeft PwC in deze

geen verdere werkzaamheden verricht

yragen en morgen in bespreking melden dit kan nl

Woensdag 5 juni 2019

277 Op 4 juni 2019 werd besloten een crisisteam op te richten Dit team coordineerde de activiteiten

rond de juni week van 2019 De plaatsvervangend Directeur Generaal Fiscale Zaken werd

benoemd tot Crisismanager en Medewerker 1 BOA werd aangewezen als secretaris

6 3 4

278 De belangrijkste taak van de Crisismanager in de juni week van 2019 was het opstellen van een

nieuwe Kamerbrief De juni week van 2019 kenmerktzich doorsamenwerking tussen degroep
betrokken medewerkers die kennis droegen van onderdelen van het CAF 11 HawaT dossier

Onder andere werd iedere ochtend door de Crisismanager overleg gepleegd in ‘petit comite’ met

Staatssecretaris Snel de Secretaris Generaal Ministerie van Financien 2013 2020 of de

plaatsven angend Secretaris Generaal Ministerie van Financien en de Directeur Generaal

Belastingdienst 2017 2020 Om het ‘petit comite heen werkte een groep personen samen met

de secretaris van het crisisteam aan de verschillende factsheets Waar nodig werd deze groep

aangevuld met medewerkers die op dat moment nodig waren

279 Vanaf 5 juni 2019 is de Secretaris van het crisisteam bij alle besprekingen in de juni week’

aanwezig geweest en coordineerde de Secretaris van het crisisteam in brede zin wat er moest
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gebeuren Hierbij stemde de Secretaris van het crisisteam de werkzaamheden af met de

Crisismanager Ook hield de Secretaris van het crisisteam een actielijst bij en stuurde deze naar

de groep betrokken medewerkers appendix A 10 86 Medewerker 1 UHB Belastingdienst
ondersteunde de Secretaris van het crisisteam bij de codrdinatie en leverde input op praktische
zaken De Secretaris van het crisisteam zette de hoofdlijnen uit Van besprekingen in de ‘juni
week’ werden geen notulen of versiagen gemaakt maarde lijsten van de actiepunten dienden

min of meer ais versiag

280 In de ochtend van SJuni vindt er een ambteiijke voorbespreking piaats waarin de eerste set

factsheets wordt besproken Aansiuitend vindt een bespreking piaats met Staatssecretaris Snel

Deze set concept factsheets is op 11 Juni 2019 gearchiveerd in Digidoc door middel van een

notitie ter informatie aan Staatssecretaris Snei met daarbij de volgende toelichting “Hierbij nog
ter vastlegging de eerste concept set aan factsheets omtrent de CAFzaak van 5juni ji Deze zijn

gebruikttervoorbereiding op de Kamerbrief van 11 yun appendix A 10 87 Vorenstaande

impiiceert er geen aanwijzing zou zijn voor het opzettelijk achterhouden van het factsheet 6 met

daarin een verwijzing naar het memo Palmen’ appendix A 8 4 Staatssecretaris Snei merkt op

dat hij deze concept factsheets hoogstwaarschijniijk niet heeft geiezen mede gezien het om

concept stukken ging in combinatie met de grote hoeveeiheid informatie die per dag aangeboden
wordt

281 In de eerdergenoemde iijst met actiepunten staan twee punten die betrekking hebben op het

factsheet 6 namelijk

“Bij verduidelijken waar predes het memo is besproken niet in MT en niet op het Ministerie

Daarnaast onderzoeken met wie dan wei precies het memo besproken is en dat heider

opschrijven en vastleggen

Deze punten worden gedurende de week nader onderzocht en de bijbehorende opmerkingen
worden overeenkomstig de resultaten van het onderzoek naar het memo Palmen’ waar nodig

aangepast

282 Ten aanzien van de actielijst geeft de Aigemeen DirecteurToeslagen 2019 in het interview met

PwC aan dat het een lange actielijst betrof die door verschillende mensen is opgepakt Het feit

dat het ‘memo Palmen’ hierin ook is benoemd is een teken dat er geen enkele bedoeling was dit

memo te verstoppen aldus de Aigemeen DirecteurToeslagen 2019 De Aigemeen Directeur

Toeslagen 2019 heeft contact gehad met Lid 5 van het MT Toeslagen 2017 Dat het memo

Palmen daarvoor aanleiding is geweest kon de Aigemeen Directeur Toeslagen 2019 zich in

oktober november 2020 ten tijde van de POK niet meer herinneren Het contact heeft geleid tot

het toesturen van correspondentie over de gesprekken met de advocaat van een aantal van de

betrokken ouders in 2017 appendices A 10 97tot en met A 10 100 De reconstructie van de

Aigemeen DirecteurToeslagen 2019 is dat dit is gedaan ais opvolging van deze actiepunten De

ontvangen correspondentie is verwerkt in factsheet inzake de handreiking richting de ouders in

hetCAF 11 HawaT dossier in 2017

283 Ook na de juni week’ 2019 komt nog een actie met betrekking tot het memo Palmen terug in

ambtelijk overleg De Lavaco stuurt op 17 juni 2019 een e mail met de volgende terugkoppeling
uit het ambtelijk overleg aan de Vaco Toeslagen 2017

“

Tegendenkers binnen Toeisagen

uitnodigen voor compieter beeld tijdsperiode en vrouwelijke collega die interne notitie

schreef DGBD Deadiine woensdag 19 6 19
’’

appendix A 10 88 De Vaco Toeslagen 2017

geeft in het interview met PwC aan hierover nooit te zijn gecontacteerd

284Tijdens de hiervoor aangehaalde ambteiijke voorbespreking van 5 juni 2019 waarin de concept
factsheets zijn besproken zijn deze volgens de Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020

op hoofdzaken besproken en niet bladzijde voor bladzijde De Directeur Generaal Belastingdienst
2017 2020 merkt op dat factsheet 6 waarin wordt verwezen naar het memo Palmen’ destijds
aangeduid ais het interne memo van 2017 van een vaktechnisch medewerker van Toeslagen is

besproken en dat procesmatige afspraken zijn gemaakt Volgens gei nterviewden lag het

document memo Palmen’ tijdens deze bespreking niet op tafel
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285 Om 09 35 uur stuurt een medewerker UHB Belastingdienst een e mail met daarin aantekeningen
van het overleg waarin de factsheets \werden besproken appendix A 10 89 Ten aanzien van

factsheet 6 stond in deze vastlegging

• “intern memo van 2017 vaktechnisch medewerker PwC Vaco Toeslagen 2017

toeslagen Interne memo moeten we hter niet lets mee Laakbaar handeten Nlet kunnen

vaststellen dat dit in het MT is besproken Het lijkt ook FIN niet bereiH te hebben

• PwC Lavaco Toeslagen PwC Vaco Toeslagen 2017 zegt dat\ ^iet weet ofhet in

MT is geagendeerd Ik heb het uitvoerig besproken met MT1 PwC Lid 5 van het MT

Toeslagen 2017 en PwC Teamleider 1 Toeslagen \ \standpunt Is vervolgens niet

verder gevoigd
”

De e mail die de Lavaco Toeslagen hierover heeft gestuurd aan Medewerker 1 UHB

Belastingdienst is opgenomen in alinea 265

286 Ondertussen gaat de zoektocht of het ‘memo Palmen het ministerie heeft bereikt door Op 5 juni
2019 om 09 48 uur reageert Medewerker 1 FJZ Belastingdienst opde e mail van 4 juni 2019 van

Medewerker 1 UHB Belastingdienst “Ik ken de doorjou bijjouw mail van 4juni gevoegde notitle

niet Ik voeg de mailberichten bij die in maart 2017 zijn gewisseld Lees Ik de notitie goed dan ziet

het op de klachtprocedure Contactpersoon No in die tijd was PwC naam verwijderd Ik zaljouw
mail van 4 juni aan mij doorzenden aan PwC Medewerker 2 FJZ Belastingdienst die bij de

stukken in Digidoc kan die zien op dat proces Om 09 53 uur reageert Medewerker 1 UHB

Belastingdienst op de e mail van Medewerker 1 FJZ Belastingdienst met de volgende boodschap
“Dank goed om te weten datjij dlt document niet kunt terugvinden In jouw archief Graag niet

verder versprelden ook niet in Digidoc hangen Het Is juist een intern document van Toeslagen
dat we graag daar willen laten appendix A 10 90

287 Op 5 juni 2019 om 09 53 uur stuurt Medewerker 1 FJZ Belastingdienst de vraag van Medewerker

1 UHB Belastingdienst door aan Medewerker 2 FJZ Belastingdienst met de vraag “Zoujij zo

vrlendelijk willen zijn na te gaan of bijgevoegde notitle voorkomt In jullie dossier m b t de klacht

PwC klacht van Gastouderbureau[
Belastingdienst was bij deze e mail in het CC veld opgenomen als geadresseerde Om 9 56 uur

reageert Medewerker 1 UHB Belastingdienst en schrijft aan Medewerker 1 FJZ Belastingdienst
en Medewerker 2 FJZ Belastingdienst

“

PwC Medewerker 1 FJZ Belastingdienst zie mijn mail

van hiervoor Dit document graag NIET verder versprelden en ook niet In Digidoc hangen Het is

een intern document van Toeslagen ik wilde alleen checken of het hier is gedeeld Dus het hoeft

niet in onze archieven te zitten appendix A 10 92

{appendix A 10 91 Medewerker 1 UHB

288 Bovenstaande e mails lijken te impliceren dat het ‘memo Palmen’ bewust nietzou zijn
gearchiveerd echtertoelichting door betrokken medewerkers schetst een ander beeld

289 De eerdergenoemde e mails van 4 juni 2019 14 10 uur 4 juni 2019 20 32 uur 5 juni 2019 9 53

uuren 5 juni 2019 9 56 uur worden op20januari 2021 15 24 uurworden doorgestuurd aan de

plaatsvervangend Hoofddirecteur FJZ Belastingdienst en in kopie Teamleider 2 Toeslagen het

Afdelingshoofd UHB Belastingdienst en Medewerker 5 UHB Belastingdienst appendix A 10 93

Volgens Medewerker 1 UHB Belastingdienst naar aanleiding van gestelde Kamervragen over het

memo Palmen’ In de beantwoording van vragen zou naar twee medewerkers van FJZ

Belastingdienst worden gerefereerd {PwC niet bij naam als personen die het ‘memo Palmen’

hadden ontvangen naar aanleiding van de vraag van Medewerker 1 UHB Belastingdienst van 4

juni 2019 of het memo Palmen’ het Ministerie van Financien had bereikt en de plaatsvervangend
Hoofddirecteur FJZ Belastingdienst had aan Medewerker 1 UHB belastingdienst gevraagd wie

deze personen waren zodat deze gei nformeerd konden worden Het Afdelingshoofd UHB

Belastingdienst heeft in een reactie op een e mail van Medewerker 5 UHB Belastingdienst op 20

januari 2021 17 15 uur de context van bovenstaande verzoek van Medewerker 1 UHB

Belastingdienst uitgelegd en schrijft “Zoals telefonisch toegelicht om het In context te plaatsen

Wij kregen destijds in aanloop naar het debat juni 2019 het memo van PwC Vaco Toeslagen
2017 van maart 2017 niet zijnde een notitie zoals gebruikelljk om de lijn te informeren De
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status daarvan was ons op dat moment niet duidelijk zeker omdat een memo destijds meer voor

interne communicatie werd gebruikt Bovendien zag het memo op de CAF 11 zaak en was deze

in lijn met RvS uitspraak van 2017 terwiji wtj juist vergevorderd waren met de verdieping naar alle

CAF zaken ter voorbereiding op ADR onderzoek Wij hebben toen in de pressurecooker van de

debatvoorbereiding gepoogd om te achterhaien bij de medewerkers die betrokken waren ten tijde
van het memo maart 2017 of het verder was verspreid binnen het Ministerie en of het bij ons

directeur ofhogerhad bereikt Dit paste ook in onze zoektocht ofer ook tegengeluiden waren

binnen de organisatie en in hoeverre deze de ambteiijke top hadden bereikt en of waren gedeeld
tussen Ministeries Dear hebben wij toen nog flink watmoeite voorgedaan om het te kijken of

het verder was verspreid maar het was niet terug te vinden in digidoc of mail Zo is het ook in

factsheets terecht gekomen en de zoekslag in digidoc Hep parailel Wij wilde voorkomen dat het

naar aanleiding van onze vragen alsnog in digidoc zou warden opgeslagen zou warden tenA ijl
hetjuist de checkvraag was of het was geregistreerd in een eerder stadium zodat wij het konden

meenemen in de reconstructie ofer tegengeluiden naar boven zijn gekomen Dat was niet het

geval In die context moetje deze maii piaatsen die gezlen de vele nachtelijke uren en de

hoeveeiheid werk van destijds hoekig is geformuleerd Wij wilde proberen de reconstructie zuiver

houden en het niet nav een zoekvraag door college s te laten vastleggen Het memo van PwC

Vaco Toeslagen 2017 zag bovendien op CAF 11 en wij hadden zelf PwC Teamleider 2

Toeslagen net verder onderzoek gedaan naar alie CAF zaken Daarmee kregen wij naast CAF

11 een brederbeeld over de CAF aanpak als geheel en wat dit voor de burger heeft betekent Dit

bredere belang was op dat moment belangrijker richting de debatvoorbereiding en onze zoektocht

in digidoc had niets opgeleverd Hoe en wanneer het vervolgens in factsheet Is gesneuveld
hebben wij niet meer exact kunnen achterhaien maar ik vermoed dat het komt omdat het memo

In 2017 intern niet verder Is verspreid en in juni 2019 de focus lag op handelswijze en de

verdieping van alle CAF zaken Ik heb eerder voordat de vragen van de kamer speelde in

soortgelijke woorden op deze mail gereageerd Juist omdat onze intenties waren te achterhaien

of het memo verder was gedeeld binnen minfin zodat wij dat konden melden Dit sloot aan bij
onze stand van denken op dat moment appendix A 10 94

290 In de e mail maakt Medewerker 5 UHB Belastingdienst de opmerking “Als dit een oekaze van de

toenmallg DG was hebben we toch wel een behoorlijkprobleem Medewerker 5 UHB

Belastingdienst heeft aan PwC laten weten dat met de beantwoording van de e mail door het

Afdelingshoofd UHB Belastingdienst detwijfel zoals geuit in de hierboven aangehaalde

opmerking werd weggenomen

291 Medewerker 1 UHB Belastingdienst iicht ditzeif ooktoe in het interview met PwC doorte stelien

dat de e mail niet was bedoeld om het memo in 2019 geen onderdeel te maken van de

bespreking Medewerker 1 UHB Belastingdienst geeft aan dit juist te hebben gedaan om de

reconstructie van het tijdspad van het memo Palmen’ zuiver te houden Dit is ook zo verwoord in

de Kamerbrief van 15 Juni 2021

De piaatsvervangend Hoofddirecteur FJZ Belastingdienst stuurt de eerdergenoemde e maiis van

4 juni 2019 14 10uur 4 juni 2019 20 32 uur 5 juni 2019 9 53 uur 5 juni 2019 9 56 uuren20

januari 2021 15 24 uur op 21 januari 2021 door aan Medewerker 2 FJZ Belastingdienst en

schrijft “Ult deze mail blijkt datjuilie beiden er toch kennis van hebben kunnen nemen

Medewerker 2 FJZ Belastingdienst antwoordt daarop “Dat klopt en In herinner me ook dat ik dat

heb gedaan appendix A 10 95 en voegt daar even iater aan toe Het is nu ook duidelijk dat

het bewust bulten de MInFIn archleven Is gehouden appendix A 10 96

Donderdag 6 juni 2019

292 Op 6 juni 2019 om 12 06 vraagt Medewerker 1 UHB Belastingdienst toestemming per e mail aan

de Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 om een drietal documenten te delen met“de

grote groep PwC de groepvan de 08 30 uur ambteiijke voorbespreking van 4 juni 2019 De e

mail heeft als onderwerp Factsheet handreiking Toeslagen in 2017” De bijgevoegde
documenten betreffen de “Factsheet handreiking afronding CAF 11 zaken door Toeslagen In

2017’ en een tweetal brieven uit 2017 van de Belastingdienst en de advocaat van een aantal

betrokken ouders De Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 geeft hierop per e mail

akkoord Om 12 52 uur stuurt Medewerker 1 UHB Belastingdienst de betreffende documenten

met uitzondering van een brief van de advocaat van een aantal betrokken ouders appendices
A 10 101 A 10 102 A 10 103

6 3 5
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293 Op 6 juni 2019 om 15 46 uur stuurt de Secretaris van het crisisteam de eerste lijst met

actiepunten rond hierin staat [DGBD] achter de 2 punten over factsheet 6 appendix A 10 104

294 Op 6 juni 2019 om 19 28 uur stuurt de Secretaris van het crisisteam eer vernieuwde versie van

de actiepunten rond hierin staat nog steeds Directoraat Generaal Belastingdienst DGBD achter

de punten over factsheet 6 appendix A 10 105

295 Op 6 juni 2019 stuurt de Directeur Generaal Beiastingdienst 2017 2020 per e mail een t\weetal

documenten aan de Secretaris Generaai Ministerie van Financier 2013 2020 De e mail heeft

het onderwerp “Handreiking Toeslagen 2017’ In een van deze documenten zijn de acties

beschreven die in 2017 richting de advocaat van een aantai betrokken ouders zijn ondernomen

naar aanieiding van de uitspraak van de Raad van State van 8 maart 2017 Het tweede document

betreft een afschrift van een brief die Lid 5 van het MT Toeslagen 2017 op 21 juni 2017 aan de

advocaat heeft gestuurd De Secretaris Generaai Ministerie van Financien 2013 2020 reageert

op dezelfde dag aan de Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 en schrijft “Waarkomt

deze info vandaan En waarom pas nu Dit leldt bij mij tot beeld van zorgelijke

informatievoorziening Wat is jouw beeld hebben we nu echt alle relevante info boven tafel We

moeten alles op alles zetten om niet opnieuw verrast te warden met nieuwe feiten na uitgaan van

brief stas Meer inhoudelijk aan wie is dit aanbod gedaan Alleen aan advocaat of ook aan

ouders Begrijp ik goed dat toeslagen dus in 2017 al beeld had dat ouders mogelljk in gelijk
zouden worden gesteld En wat is er nadien met dat inzicht gebeurd En met de blik vooruit a s

men tweejaar geteden dit aanbod niet accepteerden waarom zouden ze dat nu wel doen

appendix A 10 106

6 3 6 Vrijdag 7juni2019
296 Op 7 juni 2019 om 10 03 uur stuurt de Secretaris van het crisisteam een vernieuvi^de versie van

de actiepunten rond hierin staat nog steeds [DGBD] achter de punten over factsheet 6 appendix
A 10 107 Met [DGBD] wordt in dit geval het organisatieonderdeel DGBD bedoeld en niet de

persoon Directeur Generaal Belastingdienst

297 Op 7 juni 2019 om 14 54 uur heeft de secretaris van het crisisteam de actiepunten lijst omgezet in

Excel en vraagt iedereen om deze aan te vullen appendix A 10 108 A 10 109

298 Op 7 juni 2019 zit factsheet 6 met daarin de venArijzing naar het ‘memo Palmen’ niet meer in de

set met factsheets en is het factsheet met nummer 6 een overzicht met CAF 11 aantallen

geworden die detitel draagt “Boomschema CAF 11 aantallen” appendices A 10 110 A 10 111

Ook in de definitieve versie van de factsheets gearchiveerd op 14 juni 2019 bevindt factsheet 6

met daarin de verwijzing naar het memo Palmen’ zich niet meer bij de stukken en is de factsheet

“Gastouderbureau PwC opgenomen als factsheet 6 zonder venA yzing naar het ‘memo

Palmen’ appendices A 10 112 A 9

6 3 7 Zaterdag 8 juni 2019

299 Op 8 juni 2019 stuurt de secretaris van het crisisteam via een e mail het Excel document met

actiepunten opnieuw rond Punt 43 en punt 44 hebben op deze versie van het Excel de status

“afgerond gekregen Het is echter niet duidelijk wie hien oor verantwoordelijk is geweest en wat

deze afronding inhoudt Medewerker 1 BOAtracht in december 2020 te reconstrueren hoe de

afronding van punt 43 en 44 heeft plaatsgevonden maar kan niet achterhalen hoe dit

daadwerkelijk verlopen is appendix A 10 114 De actiepuntenlijst behorende bij de ‘juni week’ is

opgenomen als appendix bij dit rapport appendix A 10 86 De actiepuntenlijst is ook na de ‘juni
week’ van 2019 gebruikt en aangevuld Dit valt echter buiten de scope van de ‘juni week’ van

2019 Er vindt op 8 Juni een e mailcorrespondentie plaats met als subject “etnisch profileren

appendix A 10 115 In deze e mail wordt gecorrespondeerd over de stelling of er uitvragen zijn

gedaan over nationaliteit Op de vraag waarom de nationaliteit werd opgevraagd reageert de

Algemeen Directeur Toeslagen 2019 als voIgt “Aanieiding was niet de nationaliteit Vervolgens
is een query opgevraagd waarin gekeken wordt naar verdere aanwijzigingen voor georganiseerd
misbruik Bijv wordt gezocht wordt naar hoge opvanguren veei familierelaties of andere

aanwijzingen van homogeniteit In die fase iigt ook de nationaliteit op tafel
”
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6 3 8 Zondag 9 juni 2019

300 Op 9 juni 2019 wordt gewerkt aan de nieuwe Kamerbrief de feitelijke vragen van de Tv eede

Kamer commissie Financien en de factsheets Belangrijke versies van de deze documenten

worden rondgestuurd waarop betrokkenen input geven appendices A 10 116 A 10 117

6 3 9 Maandag 10 juni 2019

301 Op 10 juni 2019 wordt opnieuw gewerkt aan de Kamerbrief waarbij diverse tussentijdse versies

door medewerkers van het Ministerie van Financien worden uitgewisseld Verder is

vermeldenswaardig dat de Algemeen Directeur Toesiagen 2019 het verzoek doet om de

iopende invorderingsmaatregelen tegen de bij het CAF 11 HawaT dossier betrokken ouders per

direct te stoppen appendix A 10 118

302 Lid 5 van het MT toesiagen stuurt een tweetal e mails aan de Algemeen Directeur Toesiagen
2019 over de uitspraak van de Raad van State van 12 maart 2017 het contact met een

advocaat van een aantal ouders in 2017 en het onderzoek van de Nationale Ombudsman

appendices A 10 119 A 10 120 Ook wordt een concept van de Kamerbrief verstuurd aan

Minister Hoekstra in de begeleidende e mail wordt aangegeven dat Staatssecretaris Snel de

concept Kamerbrief in de avond deelt met de Vicepremiers en de Staatssecretaris voor Sociale

Zaken en Werkgelegenheid appendix A 10 121 Om 21 52 reageertde plaatsvervangend
Secretaris Generaal Ministerie van Financien op een concept van de Kamerbrief De

plaatsvervangend Secretaris Generaal Ministerie van Financien noemt de Kamerbrief defens ef

en verdedigend vanuit BD met relatiefveel details waar PwC Staatssecretaris Snel volgens mij
van weg zou moeten b ZVen appendix A 10 122

6 3 10 Dinsdag 11 juni 2019

303 Op 11 juni 2019 wordt de Kamerbrief afgerond en verschoof de focus naar het voorbereiden van

het Kamerdebat van begin juli

304 Op verzoek van Staatssecretaris Snel voert de Hoofddirectie Financieel Economische Zaken van

het Ministerie van Financien in September 2019 een evaluatie uit van de organisatorische

aspecten gedurende de crisisorganisatie in de juni week 2019

305 Uit deze evaluatie komt een aantal punten naar boven appendices A 10 123 A 10 124

A 10 125

Bij Toesiagen zou sprake zijn van een eenzijdige visie waardoor de signalen zoals van de

Raad van State van 8 maart 2017 en het onderzoek van de Nationale Ombudsman van

9 augustus 2017 zijn ‘weggeredeneerd’
De informatievoorziening binnen de Belastingdienst was siecht hetgeen zorgde voor

politiek kwetsbare situaties

De samenwerking tussen de Belastingdienst en het kerndepartement was onvoldoende

De Belastingdienst wantrouwde het toezicht vanuit het Kerndepartement

306 De bij PwC bekende reacties op de evaluatie zijn opgenomen ais appendices A 10 126 tot en met

A 10 135

6 3 11 Factsheets

307 In de ‘juni week’ van 2019 zijn meerdere factsheets opgesteld Factsheets bevatten onderwerpen
waarvan geanticipeerd wordt dat deze in debatten aan de orde kunnen komen De factsheets zijn
bedoeld zodat bewindspersonen relevante informatie op een rij hebben Daarnaast worden

factsheets ook gebruikt om vooraf alle informatie inzichtelijk te krijgen Factsheets bevatten een

samenvatting van relevante informatie maar zijn niet allesomvattend De factsheets dienden ook

als input voor de Kamerbrief

308 Zoals hiervoor beschreven waren in de eerste sets van factsheets op 4 en 5 juni 2019

concepten van factsheetG opgenomen met daarin een verwijzing naar het ‘memo Palmen’ Vanaf

7 juni 2019 krijgt factsheet 6 een andere titel en onderwerp en komt hier geen verwijzing naar
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het memo Palmen meer in terug Ook in de overige factsheets is geen verwijzing naar het

memo Palmen opgenomen

309 Noch uit interviev ^ noch uit documentatieonderzoek is een duidelijke verklaring gebleken
waarom het oorspronkelijke factsheet 6 niet is opgenomen bij de definitieve set van factsheets

Door gei nterviewden is wei aangegeven dat er in de juni week’ van 2019 is geconstateerd dat

het ‘memo Palmen’ geen signaal was dat de ambteiijke top had bereikt en dat dit vermoedelijk de

reden is dat een referentie naar het memo Palmen niet meer in iatere factsheets is opgenomen

Het oorspronkelijke factsheet 6 is opgenomen in appendix A 8 1

310 De leden van het MT Toesiagen uit 2017 die wij hebben geTnterviewd geven aan dat voor wat

betreft de inhoudeiijke informatie ten behoeve van ‘factsheet 6 inciusief de verwijzing naar het

memo Palmen’ er geen contact met hen is opgenomen noch per email of op andere wijze

Sommigen van hen zien dit als een gemiste kans om context te geven rondom de gang van

zaken in 2017 ten aanzien van het CAF 11 HawaT dossier en het ‘memo Palmen’ Ookde Vaco

Toesiagen 2017 is niet gevraagd naar input voor ‘factsheet 6 Wei heeft de Directeur Generaai

Belastingdienst 2017 2020 op 4 juni 2019 contact gehad met de Directeur Toeslagen 2017

Tijdens dit contact ging het niet over het ‘memo Palmen’ maar over onrust die was ontstaan

binnen de groep die de CAF 11 zaak behandeide

311 Zie voor de definitieve factsheets zoals gearchiveerd op 14 juni 2019 appendices A 9 A10 136

De inhoudsopgave van de concept factsheets zoais gearchiveerd op 11 juni 2019 en de

inhoudsopgave van de definitieve factsheets zoais gearchiveerd op 14 juni 2019 zijn opgenomen
als Appendix A 7

Tweede nationaliteit

312 Zoais hierboven beschreven in paragraaf 5 3 7 heeft Toesiagen naar aanleiding van vragen van

de AP inzake de tweede nationaliteit in eerste instantie op 18juli 2017 per brief aan de AP

verklaard dat de Belastingdienst geen gegevens heeft over de dubbele nationaliteit van

Nederiandse aanvragers van kinderopvangtoeslag Ook heeft de Belastingdienst destijds
verkiaard dat nationaiiteit niet werd gebruikt ais seiectiecriterium om juist bij deze aanvragers van

kinderopvangtoeslag extra toezicht uitte voeren Later in april 2019 is door de Aigemeen
Directeur Toesiagen 2019 aan de AP verklaard dat bovenstaande verklaring niet juist
respectievelijk niet volledig is

6 4

313 In de ‘juni week’ van 2019 bleek het onderwerp van de ‘tweede nationaliteit’ niet een van de

hoofdthema’s Het kwam gedurende de besprekingen van 4 juni 2019 wei ter sprake en besloten

is er een specials factsheet voor op te stellen omdat het onderwerp wei de aandacht trok In dit

kader werd geinventariseerd welke gegevens overde nationaliteit werden opgevraagd en hoe het

proces rondom verkrijging van deze gegevens verliep Uit het op 14 juni 2019 gearchiveerde
factsheet inzake nationaliteit appendix A 9 voIgt Medewerkers hebben speci^eke gegevens uit

de BRP uitgevraagd waaronder 1e en 2e nationaliteit en een eventuele immigratiedatum
”

In

factsheet inzake nationaliteit is verder het volgende opgenomen ten aanzien van de soort

gegevens die werden opgevraagd “In alls queryverzoeken vanaf2013 warden tenminste de

volgende gegevens gevraagd overde vraagouders

o Het BSN

o De naam

o Het 01 adres

o De geboortedatum
o Het geslacht MA

o De nationalitelt_1 en nationaliteit_2
o De evt immigratiedatum
o Datum afgine BSN
o Datum start toeslag

Kamersfukken ii 2018 19 31066 nr 490
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In een document dat op 5 juni 2019 is opgesteld door Medewerker 1 UHB Belastingdienst is een

afbeelding opgenotnen waaruit voIgt hoe Toeslagen de informatie uit de BRP PwC

Basisregistratie Personen wa_c e BVR BD Blauw a s kopie ontvangf {appendix A 10 137

Query
invoer

Query
veraoek

Query
uitvoer

Apeldoom

^ bronnnenTVS BVR COA

BRP
deel vaeding BVR

GBA

314 Zoais hierboven reeds geschetst stond bij aanvang van de ‘juni week’ van 2019 de

ondeugdelijkheid van het CAF 11 HawaT dossier centraal vervolgens de opzet van factsheets

waaronder een factsheet over de tweede nationaliteit’ en was de focus vender vooral

toekomstgericht in de zoektocht naar oplossingen en de opzet van een aangepaste Kamerbrief

In het interview met de Teamleider 2 Toeslagen geeft deze aan dat de staatssecretaris het

belangrijk vond om aandacht te schenken aan de rol van tweede nationaliteit in de Kamerbrief

van 11 juni 2019 omdat hier in de Tweede Kamer en in de media al vaker vragen over waren

gesteld en er het beeld werd geschetst dat Toeslagen etnisch had geprofileerd

315 Inzake het onderwerp van de tweede nationaliteit’ in CAF 11 is uit de verschillende interviews

met aanwezigen bij de ochtendbespreking van 4 juni het volgende beeld naar voren gekomen
Het onderwerp van de gerichte uitvraag van de tweede nationaliteit in CAF 11 of andere CAF

zaken had in de periode voor de juni week van 2019 al voor commotie gezorgd vanwege

Kamervragen en media aandacht In de periode voor de juni week waren de emoties binnen het

Kerndepartement hoog opgeiopen overde mogelijke rol van een tweede nationaliteit bij CAF

onderzoeken Daarentegen vonden de voormalig medewerkers van het CAF team zelf niet dat

zij etnisch hebben geprofileerd’ en weerspraken zij deze geluiden stevig Volgens de Lavaco

Toeslagen werd tijdens deze bespreking voor het eerst bevestigd dat tweede nationaliteit bewust

werd uitgevraagd en tweede nationaliteit dus niet ongevraagd werd meegeleverd

316 De Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 heeft in het interview aangegeven dat de rol

van tweede nationaliteit aan de orde kwam vanuit het idee van ‘homogeniteit’ Het CAF 11

Hawai onderzoeksteam had volgens de Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 tijdens
de bespreking op 4 juni 2019 15 00 16 30 uitgelegd dat zij keken naar homogeniteit van groepen

Als een groep heel homogeen was kon dat een aanwijzing zijn voor mogelijke frauds zo had het

CAF team toegelicht

317 Op 7 juni 2019 wordt in het MT Toeslagen het volgende besluit genomen “Per direct stoppen met

en aanvullende waarborgingsmaatregelen invoeren voor het uitvragen van de nationaliteit In

queryverzoeken zodat wordt voorkomen dat nationaiiteit onderdeel is dan wel kan zijn van de

analyse en onderzoeksaanpak in CAP TWO en reguliere toezichtacties Nationaliteit mag op

geen enkele manier meer in documenten in deze onderzoeken warden opgenomen appendices
A 10 138 A 10 139

316 Staatssecretaris van Financien Snel vond het belangrijk om aandacht te schenken aan de rol van

tweede nationaliteit in de Kamerbrief van 11 juni 2019 omdat hier in de Tweede Kamer en in de

media al vaker vragen over vraren gesteld en er het beeld werd geschetst dat Toeslagen etnisch

had geprofileerd Dit beeld was ook ontstaan nadat een medewerker betrokken bij het CAF 11

Hawai dossier een afspraak had met de eigenaar van het betrokken gastouderbureau waarbij de

eigenaar van het gastouderbureau lijsten optafel had zien liggen waarop nationaliteiten van

ouders waren weergegeven Bij de beoordeling van het CAF 11 HawaT dossier ontdekte

Teamleider2 Toeslagen dat medewerkers van Toeslagen informatie opvroegen overde

betrokken ouders waaronder ‘tweede nationaliteit via een zogenoemde query Deze uitvraag
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werd bij alle CAF zaken via een standaardformulier gedaan waarop onder meer eerste en tweede

nationaliteit werd aangevinkt

“Factsheet Nationaliteit bij CAF zaken Toeslagen conclusie advies

• Herstellen ten opzichte van de persantwoorden dat queries een automatische uitdraai

waren van alle voor KOT relevante gegevens ult de BRP Vanaf2013 is bij elke uitvraag
verzocht om specifieke gegevens waaronder de gegevens over eerste en tweede

nationaliteit en eventuele Immigratiedatum Ook in recente queries Is infyrmatie over

en 2® nationaliteit uitgevraagd en in een enkele quick scan is informatie over eerste

nationaliteit nog zichtbaar

• Wat betreft de nationaliteit van de vraagouders van het gastouderbureau hadden van de

302 ouders 108 de Turks Nederlandse nationaliteit 65 de Nederlands Turkse

natlonaiitelt 57 alleen de Nederlandse nationaliteit en 25 alleen de Turkse nationaliteit

Onderaan is het totaaloverzicht opgenomen

• Het MT heeft op 1juni besloten om nationaliteit per direct ook ult alle queryverzoeken te

halen Daarmee kan het ook nlet meer in de quick scans zitten

319 Llit interviews is gebieken dat in de eerste week van juni 2019 de tweede nationaliteit een rol

speelde bij het bespreken van de CAF onderzoeken Immers er waren vragen gesteld in de

Tweede Kamer en in de media over het vraagstuk betreffende de tweede nationaliteit Volgens
Medewerker 2 BOA speelde in de juni week’ van 2019 echter niet echt de vraag of de uitvraag
naar de tweede nationaliteit een mogelijke indicatie was van georganiseerd misbruik De Lavaco

Toeslagen die eveneens aanwezig was meent zich te herinneren dat de Algemeen Directeur

Toeslagen 2019 aan de Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 in de eerste

bespreking in de ochtend 4 juni 2019 aangaf dat er wei bewust was uitgevraagd naar tweede

nationaliteiten van vraagouders De discussie rond onder andere de tweede nationaliteit is terug
te zien in de brief van Staatssecretaris Snel van 11 juni 2019 aan de Tweede Kamer ^^ “In de

media is bericht over het gebrulk van nationaliteit door Toeslagen Het ging hierbij met name

om de bestrijding van fraudezaken zoals bij CAF 11 Nationaliteit is echter wei een

persoonsgegeven dat wordt geregistreerd en gebruikt door Toeslagen Om in aanmerking te

komen voor een toeslag geldt dat de aanvrager een geldige verblijfstltel heeft zoals de

Nederlandse nationaliteit Bij een dubbeie nationaliteit waaronder de Nederlandse wordt

uitgegaan van het Nederlanderschap Nationaliteit wordt gebruikt om het recht op toeslagen vast

te stellen en wordt daarom in het toeslagensysteem vastgelegd Dat geldt ook voor de

verblljfstitel Tot 2014 ontving Toeslagen uit de basisregistratie personen BRP zowelde

eerste als de tweede nationaliteit Vanaf 2014 ontvangt Toesiagen vanuit de BRP alleen de

Nederlandse nationaliteit ook als een persoon daarnaastnog een andere nationaliteit heeft

Indien een persoon niet de Nederlandse nationaliteit heeft werd en wordt de andere eerste en

eventueel tweede nationaliteit doorgegeven Het verwijderen van historische gegevens over

nationaliteit is pas halverwege 2018 begonnen In de loop van de zomer PwC 2019 zuiien

medewerkers van Toeslagen de historische gegevens over de tweede nationaliteit niet meer in

de sysfemen kunnen raadplegen
’’
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AppendicesA

A 1 Verzamelen en verwerken van digitate gegevens

A 2 Overzicht van voormaMg medewerkers en bevwndspersonen van het

Ministerie van Financien die wij hebben gemterviewd of waarvan vwj
digitate gegevens hebben verzameld

A 3 Organisatiestructuur Belastingdienst

A 4 Versies ‘memo Palmen’

1
A 5 Tijdlijn ‘memo Palmen’

A 6 Indicatief overzicht geplande besprekingen ‘Juni week’ 2019

A 7 Overzicht inhoudsopgaven gearchiveerde Factsheets sets

r

A 8 Factsheet 6

1 Factsheet 6 versie 1 21040_D10C07_000000245
2 Factsheet 6 versie 2 21040_D10B06_000000098
3 Factsheet 6 versie 3 21040_D11 B07_000001921
4 Factsheet 6 versie 4 21040_D10C09_000000346
5 Factsheet 6 versie 5 21040 D11B07 000001821

A 9 Definitieve set factsheets ‘juni week’ zoals gearchiveerd op 14 juni 2019

A 10 Qeproduceerde documenten

1 2016 07 20 Versiag MT Toeslagen pdf 21040_D04A01_000000226
2 Brief van NO 7 november2016 21040_D10B02_000000185
3 Brief van NO 8 mei 2017 21040_D21A01_000000001
4 E maii 12 September 2016 15 07 21040_D11B01_000004548
5 E maii 13 maart 2017 10 01 21040_D10A02_000000034
6 E mail 13 maart 2017 17 26 21040_D10B02_000000001
7 E mail 13 maart 2017 18 01 21040_D10B02_000000050
8 E mail 13 maart 2017 20 32 21040_D10A02_000000146
9 E mail 13 maart 2017 20 44 21040_D10B02_000000051
10 E mail 14 maart 2017 13 10 21040_D10B02_000000005
11 20170314 0000 Versiag MT dag 170314 CONCEPT ALLEEN VOOR HET MT pdf

21040_D04A01_000000247
12 20170314 0000 Versiag MT dag 170314 ALLEEN VOOR HET MT docx

21040_D 15A01_000001275
13 Memo CAF proces 28 juni 2018 21040_D22A01_000000004
14 Procesplaat Continu verbeteren CAF proces Huidige situatie

21040 D22A01 000000001
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15 Procesplaat Continu verbeteren CAF proces Ideale situatie

21040_D22A01_000000002
16 Procesplaat Continu verbeteren CAF proces Knelpunten

21040_D22A01_000000003
17 E mail 14 maart 2017 10 39 21040_D10A02_000000036
18 E mail 15 maart 2017 16 36 21040_D16D01_000000132
19 E mail 21 maart 2017 17 35 21040_D11E07_000000039
20 E mail 17 maart2017 11 29 21040_D10B02_000000182
21 Scan van ‘memo Palmen’ met aantekeningen {versie 2 21040_D16C01_000000762
22 E mail 15 maart 2017 22 15 21040_D16B01_000000030
23 170328 Verslag MT overleg 170328 CONCEPT VERTR ALLEEN VOOR MT

21040_D 15A01_000001307
24 Brief van Belastingdienst aan advocaat met verzendbewijs 21 juni 2017 pdf

21040_D04A01_000000930
25 Reactie advocaat op brief van Lid 5 van het MT Toeslagen 2017 d d 21 juni 2017

21040_D 10B01_000000137
26 Brief Belastingdienst aan advocaat d d 15 mei 2017 21040_D10C07_000000092
27 Brief advocaat aan Lid 5 van het MT Toeslagen 2017 d d 21 September 2017

21040_D10B01_000000141
28 Diverse correspondentie met advocate augustus 2017 21040_D10B01_000000130
29 E mail 8 augustus 2017 07 12 21040_D15A01_000001821
30 Brief 060617 Beantwoording aanvuliende vragen No pdf

21040_D03A01_000000021
31 Brief NO 24 mei 2019 21040_D04A01_000001095
32 E mail 5 maart 2020 22 54 21040_D10B03_000000040
33 E mail 6 maart 2020 11 31 21040_D10B03_000000013
34 E mail 9 maart 2020 19 55 21040_D10A02_000000020
35 E mail 9 maart 2020 21 26 21040_D16A01_000000260
36 E mail 10 maart 2020 09 36 21040_D16A01_000000258
37 E mail 10 maart 2020 10 03 21040_D16A01_000000212
38 E mail 12 maart 2020 13 33 21040_D16A01_000000256
39 E mail 7 juni 2021 22 05 21040_D21A01_000000002
40 E mail 10 maart 2020 09 00 21040_D23A01_000000011
41 E mail 15 oktober 2020 13 05 21040_D11D02_000000006
42 E mail 13 november2019 10 47 21040_D10B02_000000937
43 E mail 13 november2019 11 11 21040_D10B02_000000551
44 E mail 13 november 2019 11 47 21040_D10B02_000000939
45 Vordering parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

21040_D24A01_000000001
46 E mail 6 augustus 2020 13 54 21040_D10A02_000000039
47 E mail 22 augustus 2020 19 17 21040_D11F01_000000736
48 E mail 22 augustus 2020 19 20 21040_D11F01_000000717
49 E mail 28 oktober 2020 11 05 21040_D11F01_000000716
50 E mail 28 augustus 2020 14 16 21040_D25A01_000000001
51 E mail 28 augustus 2020 14 49 21040_D16A01_000001563
52 E mail 15 oktober 2020 12 34 21040_D11 B02_000000067
53 E mail 15 oktober 2020 12 00 21040_D16A01_000000254
54 E mail 15 oktober 2020 12 06 21040_D11B01_000003681
55 E mail 15 oktober 2020 11 44 21040_D11 D02_000000005
56 E mail 19 oktober 2020 18 31 21040_D11F01_000004684
57 E mail 20 oktober 2020 09 34 21040_D10B02_000000007
58 E mail 20 oktober 2020 11 52 21040_D10B02_000000054
59 170214 Vaktechniek 0 2 pdf 21040_D10B02_000000055
60 E mail 20 oktober 2020 09 53 21040_D05A01_000000241
61 E mail 20 oktober 2020 14 04 21040_D11 F01_000004685
62 E mail 21 oktober 2020 19 54 21040_D11F01_000005147
63 Tweede vordering parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

21040_D24A01_000000002
64 E mail 26 oktober 2020 09 31 21040_D11D01_000001367
65 E mail 19 oktober 2020 21 41 21040 D11D01 000001368
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