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Ministerie van Finanden

Directie Directe

Belastingen ToeslagenTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Finanden Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Datum

16 december 2022Procesbrief Afschaffen toeslagen tekenversie

Notanummer

2022 0000320119

Bijiagen
1 Brief aan TK

2 Brief aan EK

3 DB T 308444

Aanleiding
U heeft aan de Kamer toegezegd een procesbrief te sturen waarin u uw aanpak
van de alternatieven voor het toeslagenstelsel uiteenzet Bijgaand treft u de

laatste bijgestelde versie aan

Beslispunten

Ondertekening van beide brieven indien u akkoord bent met de brieven

clLaSaGraag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota s

DB T 308444 en de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve

openbaarmaking nota s Omiijnde delen worden voorafgaand aan

openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kernpunten
• De Eerste Kamer heeft verzocht om de brieven aan de Tweede Kamer

over afschaffen van toeslagen ook te ontvangen De brief aan de Eerste

Kamer is vergelijkbaar met die aan de Tweede Kamer

• Uw aanpassingen zijn in bijgaande brieven verwerkt

De brieven gaan mede namens M SZW M VWS M VRO M VWS is

akkoord met verzending van deze brieven M SZW en M VRO hebben nog

niet gereageerd Na hun akkoord en uw akkoord kunnen de brieven

worden verzonden

Toelichting

Politiek bestuurlijke context

Deze brieven zijn conform toezegging aan de Tweede en Eerste Kamer

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Pagina 1 van 1

1621101 00001



p\ lZ \Z ^oZl

•4
di Ministerie van Financien

Directie Directe

Belastingen ToeslagenTER BESLISSING

Aan de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Aanbiedingsnota brieven aanpak afschaffen toeslagen Datum

9 december 2022

Notanummer

2022 0000308444

Bij lagan
1 Brief TK

2 Brief EK

3 fJota DBT 299411
Aanleiding
Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat u een procesbrief zult sturen in

december over uw aanpak om te komen tot aiternatieven voor het

toeslagenstelsel Op 7 december is een concept brief met u besproken
Uw aanwijzingen zijn verwerkt in bijgaande brieven

Beslispunten
Bent u akkoord met verzending van deze brieven naar de Tweede en Eerste

Kamer mits M SZW M VRO en M VWS instemmen

Kernpunten
• Uw aanwijzingen voor de brief zijn verwerkt

• De brief wordt conform toezegging ook verzonden naar de EK De

brieven zijn gelijkluidend afgezien van redactionele zaken zoals de

adressering en laatste alinea

• De brief is of wordt eveneens in de lijn gedaan naar M SZW M VRO en

M VWS met verzoek om instemming De brief wordt mede namens hen

verzonden

c

Toelichting
De belangrijkste punten die in de brief zijn gewijzigd verhelderd naar aanleiding
van het overleg van 7 december

• De te actualiseren opties betreffen niet alleen aiternatieven ter vervanging
van het toeslagenstelsel maar ook opties binnen het toeslagenstelsel
voor zover die opties de problematiek van het stelsel fundamenteel

aanpakt De overige verbeteropties lopen niet mee in dit traject Bij de

nieuwe opties worden ook opties bezien die het stelsel niet afschaffen

maar wel fundamenteel aanpassen

• De lijst met te actualiseren opties is vervallen deze stond in een

voetnoot

• Bij de uitwerking van de aiternatieven zal de benodigde tijdlijn in beeld

worden gebracht en de randvoorwaarden voor de uitvoering zoals de

benodigde IV capaciteit
• De opties zullen niet alleen beoordeeld worden op hun gevolgen voor de

werkgelegenheid maar ook voor de marginale druk

In de brief is nu onderTen slotte opgenomen dat het doel is om te komen tot

een uitvoerbaar en rechtvaardig stelsel van inkomensondersteuning
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Verder Is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd mede naar aanleiding
van reactie vanuit de departementen

Communicatie

De brief schetst de aanpak De inschatting is dat er geen communicatie

activiteiten nodig zijn Naar verwachting zal dit anders zijn bij de

tussenrapportage in Q2 2023

Politiek bestuurlijke context

Met deze brief aan de TK wordt voldaan aan een toezegging aan de Tweede

Kamer van 14 oktober 2022 om de aanpak te schetsen en op een aantal

specifieke onderwerpen in te gaan

Met de brief aan de EK wordt voldaan aan de toezegging tijdens het AFB in de EK

om de updates aan de TK over de afschaffing van de toeslagen te mogen

ontvangen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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