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Ministerie van Financien

GETEKEND RETOUR GEVRAAGD 8 2 I V M VERZEND1N6 KAMER

TER BESLISSING

Programma DG

Herstelbeleid

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Nota Kamervragen marktconsultatie schaderegeling ex-

partners

Datum

8 februari 2023

Notanummer

2023 0000026575

Bijiagen
1 Kamerbrief

2 Antwoorden vragen

3 Oude besllsnota sAanleiding
Ter beslissing ontvangt u hierbij de aangepaste reactie op de Kamervragen van de

ieden Leijten Alkaya belden SP en Omtzigt Omtzigt over de marktconsultatie

voor de schaderegeling ex partners ingezonden 9 januari 2023

Beslispunten
• Graag uw akkoord op bijgevoegde antwoorden en met verzending ervan aan

de Tweede Kamer Indian akkoord wordt u verzocht de aanbiedingsbrief te

ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota s

en de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking
nota s Omlijnde deten worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar

gemaakt

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Doc. nr. Datum Naam document Toelichting

1 23-1-2023 Nota - StasTD - Kamervragen marktconsultatie schaderegeling ex-partners

2 2-2-2023 Nota - StasTD - Kamervragen marktconsultatie schaderegeling ex-partners De juiste datum van de nota is 2 februari 2023.



15 ^ Ministerie van Financien

h Ur

Programma DG

HerstelbeleidTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Kamervragen marktconsultatie schaderegeling ex-

partners

c Datum

23januan 2023

Notanummer

2023 0000015334
Aanleiding
De leden Leijten Alkaya beiden SP en Omtzigt Omtzigt hebben vragen gesteld
aan de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane over de

marktconsultatie voor de schaderegeling ex partners ingezonden 9 januari
2023 Ter beslissing ontvangt u hierbij de conceptreactie De antwoorden zullen

aan de Tweede Kamer worden aangeboden met de 13® Voortgangsrapportage

BiJIagen

1 Antwoorden Kamervragen

Beslispunten
• Gaat u akkoord met de beantwoording van bijgevoegde Kamervragen over de

marktconsultatie voor de schaderegeling ex partners
• Gaat u akkoord met het verzenden van de antwoorden met de 13®

Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen voorzien op 3 februari a s

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
• De vragen gaan over het proces rond de marktconsultatie wanneer daarover

Is besloten op grond van welke overtuiging of visie hoe de

informatievoorziening aan de Kamer is verlopen met wie dit is besproken

ouderpanel MCTH MR en wat deze opdracht een commerdele partij mag

opieveren Ook is een vraag gesteld over onnodig tijdverlies dat de

marktconsultatie zou opieveren
• In de antwoorden wordt aangegeven dat het van belang is dat de uitvoering

van de aanvullende regelingen geen nadelige gevolgen mag hebben voor de

uitvoering van de reeds lopende herstelregelingen en dat daarom wordt

overwogen om de schaderegeling voor ex partners door een marktpartij te

laten uitvoeren De marktconsultatie is bedoeld om marktpartijen te polsen of

ze geinteresseerd en in staat zijn om de opdracht uit te voeren

• De mogelijkheid van een aanbesteding is eerder besproken in de MR en ook

met de Tweede Kamer gedeeld Ook wordt in de antwoorden aangegeven dat

een besluit over de aanbesteding pas wordt genomen als uit de

marktconsultatie blijkt dat een marktpartij de opdracht kan uitvoeren

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

Programma DG

MerstelbeleidTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Nota Kamervragen marktconsultatie schaderegeling ex-

partners

Datum

2 msart 2023

Notanummer

2023 0000023621

Bijiagen

geen

Aanleiding
De leden Leijten Alkaya beiden SP en Omtzigt Omtzigt hebben vragen gesteld
aan de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane over de

marktconsultatie voor de schaderegeling ex partners ingezonden 9 januari

2023 Ter beslissing ontvangt u hierbij de aangepaste conceptreactie

Beslispunten
• Gaat u akkoord met de beantwoording van bijgevoegde Kamervragen over de

marktconsultatie voor de schaderegeling ex partners
• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen worden

voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kernpunten
• De vragen gaan over het proces rond de marktconsultatie wanneer daarover

is besloten op grond van welke overtuiging of visie hoe de

informatievoorziening aan de Kamer is verlopen met wie dit is besproken

ouderpanel MCTH MR en wat deze opdracht een commerdele partij mag

opleveren Ook is een vraag gesteld over onnodig tijdverlies dat de

marktconsultatie zou opleveren
• In de antwoorden wordt aangegeven dat het van belang is dat de uitvoering

van de aanvullende regelingen geen nadelige gevolgen mag hebben voor de

uitvoering van de reeds lopende herstelregelingen en dat daarom wordt

overwogen om de schaderegeling voor ex partners door een marktpartij te

laten uitvoeren De marktconsultatie is bedoeld om bij marktpartijen te polsen
of ze geinteresseerd en in staat zijn om de opdracht uit te voeren

• De mogelijkheid van een aanbesteding is niet eerder besproken in de MR of

de MCTH In de antwoorden wordt aangegeven dat een besluit over de

aanbesteding wordt genomen als uit de marktconsultatie blijkt dat een

marktpartij de opdracht kan uitvoeren

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

INiet van toepassing
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