
Bijlage 1 
 
Overlegmomenten met de Staatssecretarissen van Financiën over het CAF 11-dossier 
van 1 maart 2017 t/m 3 juni 2019 
 
Algemene opmerkingen 

  De agenda’s zijn een planning vooraf. Het is niet altijd mogelijk om per bespreking aan te geven of deze daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en 
wat daarin is besproken.  

  De term ‘CAF 11’ werd, voor zover te reconstrueren, vanaf augustus 2018 gebruikt. Voor die tijd werd vooral gesproken over een 
gastouderbureau uit Eindhoven.  

  Voor elk item geldt: mogelijk is het CAF11-dossier in het overleg besproken. Vaak is niet meer te achterhalen of dit daadwerkelijk het geval was, 
maar voor sommige items spreekt dit voor zich. Als een bespreking CAF 11 heet, dan is het zeer aannemelijk dat er is gesproken over het 
CAF11-dossier.  

  Er zullen zich mogelijk ook situaties hebben voorgedaan waarin CAF 11 in een breder overleg mondeling is besproken, maar dit niet als zodanig 
is terug te vinden in de voorbereidende mails of notities. 

  In de inventarisatie zijn ook overleggen naar boven gekomen waarin waarschijnlijk niet over CAF 11 is gesproken omdat het onderwerp een 
bredere scope had. Een voorbeeld is de communicatie met Sociale Zaken en Werkgelegenheid rondom de directe financiering. Omdat echter niet 
uitgesloten is dat hierbij CAF 11 wel ter sprake is gekomen, zijn deze overleggen wél opgenomen in het overzicht. 

  Drie onderliggende notities waren nog niet openbaar. Het gaat om de notities, behorend bij nummer 4, 11 en 19. De notities zien op de 
voorbereiding op het algemeen overleg van 14 december 2017, de directe financiering en de alleenstaande ouderkop (ALO-kop). 

  Dit overzicht bevat de volgende kolommen: 
o Titel overleg in agenda/beschrijving in mail. 
o Datum overleg.  
o Stukken bekend: als er onderliggende notities of andere stukken zijn aangetroffen, dan staat er een link naar de vindplaats van deze 

documenten. Drie onderliggende stukken waren nog niet openbaar gemaakt, maar inmiddels is dit wel gebeurd. Daar wordt verwezen 
naar het Informatiepunt Kinderopvangtoeslag.  

o Aanvullende informatie: deze informatie ziet specifiek op het item waar het om gaat. Vaak gaat het om het geplande tijdstip van de 
bespreking.  

o Nadere toelichting/vervolg: hierin wordt waar nodig en waar bekend een nadere duiding gegeven van het overleg. Denk daarbij aan 
vervolgnotities of vervolgstappen die daarna zijn gezet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Overzicht overleggen Staatssecretarissen over CAF 11 tussen 1 maart 2017 t/m 3 juni 2019  
Nr.  Titel overleg in 

agenda/beschrijving in 
mail 

Datum 
overleg 

Stukken bekend Aanvullende informatie  Nadere toelichting/vervolg 

      
 Periode staatssecretaris Wiebes (4 februari 2014 tot 26 oktober 2017)  
1.  Bespreking ombudsman 

Toeslagen 
16-8-2017   Deze bespreking volgt alleen uit het agenda-item. Mogelijk 

hangt deze samen met de nota van 9 augustus 2017: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/21538a7eed9c6977edd1a6ae32bca87b/2017-08-
09-dgbd-2017-165236-rapport-ombudsman-geen-
powerplay-maar-fairplaypdf.pdf.  
 
De nota van 8 september 2017 is een vervolg hierop:  
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/21538a7eed9c6977edd1a6ae32bca87b/2017-09-
08-dgbd-2017-181050-n-rapport-no-over-gastouderopvang-
de-juridische-gevolgen-van-excuses-aan-burgerspdfpdf.pdf        
 
  

 Periode staatssecretaris Snel (26 oktober 2017 tot 18 december 2019)  
2. B

e 
Bespreking issues BD 27-11-2017   Deze bespreking volgt alleen uit het agenda-item.  

3.  Uitnodiging bespreking: 
DGB 17 226183 - Bila met 
Stas SZW 1 december a.s. 
inzake alleenstaande 
ouderkop in het 
kindgebonden budget 

30-11-2017 Onderliggende notitie van 
27 november 2017: 
https://open.overheid.nl/
documenten/ronl-
c651b269-7e44-4069-
bf28-c6a710641cfc/pdf 

  
 
 

Gesprek met de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid rond de Ministerraad (hierna: MR) van 1 
december 2017 over het verstrekken van de alleenstaande 
ouderkop aan statushouders met een nareizende echtgenoot. 
De alleenstaande ouderkop (ALO-kop) is een extra bedrag 
bovenop het kindgebonden budget.  
 
Onderaan pagina 5 van de onderliggende notitie wordt 
aangegeven dat er de afgelopen jaren (2013/2014) een 
aantal terugvorderingszaken speelden waarbij ouders grote 
bedragen kinderopvangtoeslag dienden terug te betalen 
terwijl sprake was van goede trouw bij de 
ouders, maar de kinderopvanginstelling had gefraudeerd. 
Ook wordt benoemd dat de Nationale ombudsman daar vaker 
aandacht voor heeft gevraagd. 

4.  Eerste voorbespreking AO 
Belastingdienst 14 
december 2017 

6-12-2017 Onderliggende notitie van 
4 december 2017. Deze is 
inmiddels op het 
informatiepunt 

Deze bespreking stond 
gepland van 11:30 tot 
12:45 uur.  

Voorbereiding op het Algemeen overleg (AO) Belastingdienst.  
In een Algemeen overleg (AO) werd door één of meerdere 
Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of 
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Kinderopvangtoeslag 
geplaatst.  
  

staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid. 
Het is in 2021 vervangen door het commissiedebat.  
 
Deze bespreking volgt alleen uit het agenda-item. 
 

5.  Kennismakingsgesprek 
staatssecretaris Snel en 
dhr. Azarkan 

7-12-2017 Onderliggende notitie van 
4 december 2017: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-021.pdf  
 
 

 Kennismaking. Dhr. Azarkan had aangegeven dat hij tijdens 
het kennismakingsgesprek ook de reactie van de  
Belastingdienst op het rapport van de Ombudsman “Geen 
powerplay maar fair play” ter sprake zal brengen. 
 
De reactie op het rapport werd uiteindelijk, enige tijd voordat 
deze kennismaking plaatsvond, geaccordeerd door 
staatssecretaris Snel. Hij ontving twee notities met het 
verzoek om akkoord te gaan met de reactie op de Nationale 
ombudsman. 
 
De eerste notitie van 20 oktober 2017: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-
019.pdf.   
 
De tweede notitie van 31 oktober 2017: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-
020.pdf.  
 
De brief is op 7 november 2017 naar de Nationale 
ombudsman verstuurd: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/21538a7eed9c6977edd1a6ae32bca87b/2017-11-
10-dg-bd-afschrift-brief-aan-naionale-ombudsman-inzake-
rapport-geen-powerplay-maar-fair-play.pdf  
 

6.  Tweede voorbespreking 
conceptdossier AO 
belastingdienst 14 
december 2017  

11-12-2017 Notitie van 8 december 
2017 met een aangepast 
voorbereidingsdossier: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-022.pdf  

De voorbespreking stond 
gepland van 11:30 tot 
12:30 uur.  

Voorbereidingsdossier voor het Algemeen overleg (AO) 
Belastingdienst van 14 december 2017 (10:00 tot 13:00 
uur). 
 

7.  Extra voorbespreking AO  11-12-2017  Deze bespreking stond 
gepland van 16:00 tot 
17:00 uur.  

De bespreking volgt alleen uit het agenda-item. 
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8.  Extra voorbespreking 
conceptdossier AO 
belastingdienst 14 
december 2017 

13-12-2017  Deze bespreking stond 
gepland van 9:00 tot 10:00 
uur.   

De bespreking volgt alleen uit het agenda-item en uit de nota 
van 8 december 2017.  

9.  Voorbespreking AO 
Belastingdienst 

13-12-2017  Deze bespreking stond 
gepland van 12:30 tot 
14:15 uur.  

De bespreking volgt alleen uit het agenda-item.  

10.  AO Belastingdienst 14-12-2017 Verslag van het overleg: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-023.pdf  
 

 Hieruit blijkt dat het rapport van de Nationale ombudsman is 
besproken.  
 
De toezeggingen naar aanleiding van dit overleg: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-024.pdf  
 
Voor de derde toezegging is de nota van 14 februari 2018 
relevant: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-027.pdf  
 

11.  Bespreking financiering 
kinderopvang 

15-1-2018 Onderliggende notitie van 
14 januari 2018. Deze is 
inmiddels op het 
informatiepunt 
Kinderopvangtoeslag 
geplaatst. 
 

De bespreking stond 
gepland van 13:15 tot 
14:00 uur  
 

Overleg waarbij minister Hoekstra aanwezig was.  
 
Dit ziet op het voornemen van SZW om directe financiering in 
te voeren. Dit plan werd op 25 april 2018 stopgezet: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-361.html  
 

12.  KOT (Stas Snel, Min 
Engelshoven en Stas Van 
Ark) 

23-1-2018 Onderliggende notitie van 
18 januari 2018: 06-
20180118-
gespreksnotitie-
bewindsliedenoverleg-
kinderopvang-dd-23-
januari-2018pdf (1).pdf  
 

De bespreking stond 
gepland van 13:30 tot 
14:15 uur.  

Overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.  

13.  Kinderopvangtoeslag 30-1-2018 Onderliggende notitie van 
26 januari 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/78711
433067809499bc98d1275
aa4098/08-20180126-
telefoonnotitie-bwo-30-
jan-2018pdf.pdf  
 

De bespreking stond 
gepland om 13:30 uur.  

Het overleg op 4 april bij het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap is een vervolg op dit overleg. 
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14.  Voorbespreking 
kennismaking met de 
Nationale ombudsman 

5-2-2018 Onderliggende notitie van 
4 februari 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-026.pdf  
 
Aanvullende notitie van 6 
februari 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/  

De bespreking stond 
gepland om 11:00 uur.  
 
 

Het gesprek met de Nationale ombudsman stond gepland op 
7 februari om 11:00 uur. Uit de nota van 6 februari volgt dat 
het gesprek heeft plaatsgevonden.  
 
 
De staatssecretaris stuurde op 16 februari 2018 een kopie 
van de brief die naar de Nationale ombudsman is verstuurd 
over de voortgang van de dossiers:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-396.html  

15.  Voorbespreking 
mondelinge vragen 
Azarkan n.a.v. uitzending 
Nieuwsuur van 25 maart 
2018 over toeslagen  
 

27-3-2018 Onderliggende notitie van 
26 maart 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-031.pdf  
 

De voorbespreking stond 
gepland om 12:45 uur.  

Voor een verslag van de uitzending: 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2224311-belastingdienst-
hield-documenten-achter-in-slepende-zaak  
 
Het betrokken gezin was aangesloten bij het 
gastouderbureau uit Eindhoven waar het CAF 11-dossier op 
ziet.  
 
Het vragenuur stond gepland om 14:00 uur.  
 

16.  Voorbespreking 
vervolgbespreking 
kinderopvangtoeslag bij 
OCW 

28-3-2018 Onderliggende notite van 
23 maart 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/78711
433067809499bc98d1275
aa4098/11-20180323-
notitie-voorbereiding-
bwo-3-aprilpdf.pdf  

Op de notitie staat dat de 
voorbespreking op 28 
maart om 13:45 uur 
plaatsvindt en dat het 
overleg met OCW en SZW 
op 3 april 2018 (van 17:00 
tot 18:00 uur) staat 
gepland.  

Dit is een vervolg op het 1e Bewindspersonenoverleg van 30 
januari 2018.   
 

17.  Vervolgbespreking 
Kinderopvangtoeslag 

3-4-2018 Onderliggende notitie van 
2 maart 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/78711
433067809499bc98d1275
aa4098/11-20180323-
notitie-voorbereiding-
bwo-3-aprilpdf.pdf 
 
Onderliggende notitie van 
23 maart 2018: 

 Het 1e Bewindspersonenoverleg was op 30 januari 2018. De 
tweede op 3 april.  
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09-20180302-notitie-
aanbieding-
verbetervoorstellen-aan-
szw-2-maart-2018pdf.pdf 
(rijksoverheid.nl) 
  

18.  Voorbespreking 
bewindsliedenoverleg met 
stas SZW over 
alleenstaande ouderkop 
en statushouders 
 

4-4-2018  De bespreking stond 
gepland van 10:15 tot 
10:45 uur.  

De bespreking volgt alleen uit het agenda-item. 

19.  Bewindsliedenoverleg met 
stas SZW over 
alleenstaande ouderkop 
(ALO-kop) 

4-4-2018 Onderliggende notitie van 
29 maart 2018. Deze is 
inmiddels op het 
informatiepunt 
Kinderopvangtoeslag 
geplaatst. 
 
Onderliggende notitie van 
3 april 2018: Notitie 
Bewindsliedenoverleg 
ALO-Kop 3 april 2018 
GELAKT NOG 
SCANNEN.pdf 
(eerstekamer.nl)  

Op de notitie van 29 maart 
2018 staat dat het overleg 
met OCW en SZW op 4 april 
2018 (van 17:00 tot 17:45) 
staat gepland.  
 
 
 
 

Overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 
 
Het CAF11-dossier wordt  genoemd in de reeds openbare 
notitie ter voorbereiding op het overleg.  
 

20.  Voorbespreking overleg 
met de staatssecretaris 
SZW  

10-4-2018  Dit gesprek stond gepland 
van 11:45 tot 12:15 uur.  

De bespreking volgt alleen uit het agenda-item. 

21.  Gesprek met 
staatssecretaris SZW over 
directe financiering 
kinderopvang 

11-4-2018  Dit gesprek stond gepland 
van 08:45 tot 09:15 uur.  
 

De bespreking volgt alleen uit het agenda-item.  

22.  Coalitieoverleg KOT - PA 
gaat iig 

25-4-2018  Dit gesprek stond gepland 
van 12:00 tot 13:00 uur.  
 

Het is onduidelijk of de staatssecretaris ook aanwezig was bij 
dit overleg. PA staat voor Politiek assistent.  

23.  Bespreking 
conceptantwoorden ‘geen 
powerplay maar fair play’ 

8-5-2018 Onderliggende notitie van 
25 april 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/676b8
cda56b3bf5f468efd1b621
ad831/stuk-009.pdf  

Deze bespreking stond 
gepland om 15:45 uur.  

De notitie gaat over conceptantwoorden op verschillende 
Kamervragen van onder andere de leden Leijten en Omtzigt. 
Daarnaast bevat de notitie conceptantwoorden op de brief 
van de Nationale ombudsman van 4 april 2018:  
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Bri
ef%20aan%20Financi%C3%ABn%20inz%20aanbevelingen%
20Toeslagen%20rapport%20Geen%20powerplay%20maar%
20fair%20play%204%20april%202018.pdf  
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https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Brief%20aan%20Financi%C3%ABn%20inz%20aanbevelingen%20Toeslagen%20rapport%20Geen%20powerplay%20maar%20fair%20play%204%20april%202018.pdf


24.  Bespreking 
conceptantwoorden 
feitelijke vragen 21e HJR 

7-6-2018 Onderliggende notities 
van 30 mei 2018 en 6 juni 
2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/ffad0d
6c137ec40e71abe7210df1
f7cc/bijlage-c1-set-
commissie-aut-deel-1.pdf 
(vanaf pagina 28 en 31) 
 

De bespreking stond 
gepland van 10:00 tot 
10:30 uur.  

HJR staat voor de halfjaarsrapportage. De 
halfjaarsrapportage heeft tot doel de Kamer te informeren 
over de stand van zaken met betrekking tot actuele en 
belangrijke onderwerpen die op dat moment speelden. De 
staatssecretaris gaf bij de nota van 6 juni aan dat hij dit 
meteen wilde bespreken. 
 
De vragen zijn in de brief van 11 juni 2018 beantwoord: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-408.html  

25.  Voorbespreking AO 
stopzetting KOT  

27-8-2018 Onderliggende notitie van 
24 augustus 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/90089
6af6547958b74edfd916d8
19e4e/stuk-00020.pdf 
 
Daarnaast zijn de 
volgende stukken 
aangeleverd: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/90089
6af6547958b74edfd916d8
19e4e/stuk-00020.pdf  
 
Het voorbereidingsdossier 
is ook gepubliceerd: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/ac438
ab347aeea1e0eeccc37891
a7498/stuk-00204.pdf  
 

Deze bespreking stond 
gepland om 13:00 uur.  

Dit is de eerste voorbespreking. De tweede voorbespreking 
vond plaats op 3 september. Dit Algemeen overleg is destijds 
uiteindelijk vervallen (4 september 2018 rond 18:30 uur), 
vanwege een nog te voeren plenair debat over dit 
onderwerp.1 

26.  Aangepaste antwoorden 
KOT 

30-8-2018 Onderliggende nota van 
29 augustus 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/ac438
ab347aeea1e0eeccc37891
a7498/stuk-00202.pdf 

Deze bespreking stond 
gepland om 14:40 uur.  

Dit is een vervolg op de bespreking van 27 augustus. Naar 
aanleiding daarvan werden de conceptantwoorden 
aangepast.  
 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot de Kamerbrief van 30 
augustus 2018:  
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-fd9d9aad-689f-
4835-8ce3-7561f8c2a637/pdf  

 
1 Voorstel annuleren AO over stopzetting van de kinderopvangtoeslag | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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Daarin werd aangegeven dat alle bekende documenten over 
CAF 11 aan de Tweede Kamer worden verstrekt. 
 
Later bleek dat er nog twee documenten ontbraken. De nota 
van 3 september 2018 ziet daarop: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/ac438ab347aeea1e0eeccc37891a7498/stuk-
00203.pdf  
 
 

27.  Voorbespreking AO 
stopzetting KOT 

3-9-2018 In de onderliggende 
notitie van 24 augustus 
2018 staat dat er op 3 
september 2018 een 
voorbespreking staat 
gepland 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/90089
6af6547958b74edfd916d8
19e4e/stuk-00020.pdf 

De onderliggende notitie 
gaat deels over CAF 11. 

Dit is de tweede voorbespreking. De eerste voorbespreking 
vond plaats op 27 augustus. Dit AO is destijds uiteindelijk 
vervallen vanwege een nog te voeren plenair debat over dit 
onderwerp. 

28.  Bespreking KOT 4-9-2018   De bespreking volgt alleen uit het agenda-item. Mogelijk 
houdt deze bespreking verband met het AO stopzetting KOT. 
Dit AO is destijds uiteindelijk vervallen vanwege een nog te 
voeren plenair debat over dit onderwerp. 

29.  AO Stopzetting KOT. Dit 
werd een Voorbespreking 
plenair debat KOT, omdat 
het AO is vervallen.  

5-9-2018 Onderliggende notitie van 
4 september 2019: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/21538
a7eed9c6977edd1a6ae32
bca87b/2018-09-04-
dgbd-2018-151866-
voorbereiding-ao-
kinderopvangtoeslag.pdf  
 
Deze stukken zijn toen 
meegegaan naar de 
staatssecretaris: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/90089
6af6547958b74edfd916d8
19e4e/stuk-00020.pdf  
 

In de onderliggende notitie 
staat dat de laatste 
voorbespreking op 
woensdagochtend 5 
september van 9:00 tot 
10:00 uur staat gepland. 
Uiteindelijk is dit een 
voorbespreking geworden 
voor het plenaire debat, 
omdat het AO was 
vervallen. Dit gesprek heeft 
plaatsgevonden, dat volgt 
uit pagina 58 van blg-
1040318.pdf 
(officielebekendmakingen.nl
) 
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30.  Bespreken DGB 153549 - 
Oplegnotitie concept 
Kamerbrief ‘geen 
powerplay maar fair play’ 

10-9-2018 Onderliggende notitie van 
7 september 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/90089
6af6547958b74edfd916d8
19e4e/stuk-00023.pdf blz 
3.  

Dit overleg stond gepland 
om 13:15 uur.  

Dit ziet op de Kamerbrief van 11 september 2018: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-041.pdf 
 
 

31.  Bespreking en 
ondertekening van de 
brief van 11 september 
2018 

11-9-2018   De bespreking staat 
gepland van 09:45 tot 
10:30 uur. Het 
ondertekeningsmoment van 
de Kamerbrief tussen 14:00 
en 14:30 uur.  
 

Dit ziet op de Kamerbrief van 11 september 2018: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-041.pdf  
 
Het is niet duidelijk of de bespreking over de brief heeft 
plaatsgevonden. In de agenda staat alleen dat dit tijdsblok is 
gereserveerd.  
 

32.  Bespreken BD houdt 
stukken achter KOT (art. 
Trouw) - stukken worden 
vanavond aangeleverd 

20-9-2018 Onderliggende notitie van 
19 september 2018: 
2018-09-19-dgbd-2018-
160499-n-toeslagen-
artikel-trouw-over-
mogelijk-achterhouden-
van-informatie-over-de-
belastingdienstpdf.pdf 

Deze bespreking stond om 
10:00 uur gepland en gaat 
over berichtgeving van 
Trouw.  

 

33.  Voortgang KOT-dossier  26-9-2018 Onderliggende notitie van 
21 september 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/21538
a7eed9c6977edd1a6ae32
bca87b/2018-09-21-
dgbd-2018-150416-
toeslagen-onderzoek-
verstrekking-stukken-bij-
beantwoording-
kamervragen.pdf  
 
Onderliggende notitie van 
24 september 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-045.pdf  
 

Dit overleg vond op 26 
september 2018 om 8:30 
uur plaats. In bijlage 2 bij 
de notitie van 1 oktober 
2018 staat een 
terugkoppeling van het 
overleg van 26 september 
2018.  
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Bijlage 2 van de notitie 
van 1 oktober 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/21538
a7eed9c6977edd1a6ae32
bca87b/2018-10-01-
dgbd-2018-165870-
bespreking-voortgang-
kot-CAF 11-hawaiipdf.pdf 
)  

34.  KOT 27-9-2018  Dit overleg stond gepland 
tussen 13:45 en 14:30 uur.  

Mogelijk is dit een vervolg op het overleg van 26 september 
2018.  

35.  Vervolgbespreking 
voortgang KOT-dossier  

2-10-2018 Onderliggende notitie van 
1 oktober 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/21538
a7eed9c6977edd1a6ae32
bca87b/2018-10-01-
dgbd-2018-165870-
bespreking-voortgang-
kot-CAF 11-hawaiipdf.pdf 
) 

Dit overleg stond gepland 
op 2 oktober tussen 10:00 
en 10:30 uur. 

Stand van zaken in het CAF11-dossier.  

36.  Inplannen Kot bespreking 
stas 

8-10-2018 Onderliggende notitie van 
5 oktober 2018: 2018-10-
05-dgbd-2019-168804-n-
CAF 11-hawaii-
kamerbrief-en-
antwoorden-
omtzigtpdf.pdf 

Dit overleg stond gepland 
op 8 oktober om 14:00 uur.  

Conceptversie van de Kamerbrief van 11 oktober 2018: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-434.html  
 
Deze Kamerbrief is nog aangepast aan de hand van drie 
notities van: 

- 9 oktober: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksover
heid.nl/publicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f9363512
2aa/stuk-049.pdf  

- 10 oktober: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksover
heid.nl/publicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f9363512
2aa/stuk-050a.pdf  

- 11 oktober: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksover
heid.nl/publicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f9363512
2aa/stuk-050b.pdf  

 
37.  Eerste bespreekversie 

concept 22e 
halfjaarsrapportage 

9-10-2018 Onderliggende notitie van 
5 oktober 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove

Dit overleg stond gepland 
om 10:00 uur.  

De halfjaarsrapportage heeft tot doel de Kamer te informeren 
over de stand van zaken met betrekking tot actuele en 
belangrijke onderwerpen die op dat moment speelden, 
waaronder in dit geval het CAF11-dossier.  
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rheid.nl/publicaties/ac438
ab347aeea1e0eeccc37891
a7498/stuk-00213.pdf  

 
Uit de agenda blijkt niet dat er een tweede bespreking heeft 
plaatsgevonden.  
 

38.  Bespreking notitie DGB 
195390 - Comparitie 
civiele procedure CAF 11-
project 

19-11-2018 Onderliggende notitie van 
14 november 2018: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/ac438
ab347aeea1e0eeccc37891
a7498/stuk-00217.pdf  

Dit overleg stond gepland 
van 15:00 tot 15:30 uur 

Een eerdere notitie van 8 november is ook van belang: 2018-
11-08-dgbd-2018-182754-kamerbrief-voortgang-CAF 11-
projectpdf.pdf (rijksoverheid.nl)  
 
Dit ziet op de uiteindelijke Kamerbrief van 20 november 
2018: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-
440.html  
 

39.  Voorbespreking KOT 10-12-2018   Mogelijk is dit in aanloop naar het Algemeen overleg (AO) 
Kinderopvang met de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op 13 december 2018. Dit AO is weliswaar 
zonder de toenmalig staatssecretaris van Financiën, maar 
tijdens genoemd AO wordt over terugvorderingen van de 
kinderopvangtoeslag gesproken. 

40.  Debat terugvordering KOT 13-12-2018  Dit debat staat gepland 
tussen 10:15 en 13:00 uur.  
 

Het gaat om een overleg van de vaste Kamercommissies 
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap over kinderopvang. Dit ging vooral 
over directe financiering.  
 
Het verslag van het debat: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-389.pdf  
 
 

41.  Werkoverleg DGB + * 
DGB 207846 voortgang 
vernieuwingsprojecten + 
Artikel Trouw/KOT + XXX 
Vpb besluit 
jeugdinstellingen 

19-12-2018  De bespreking stond 
gepland van 16:30 tot 
17:45 uur.  

In de titel worden twee namen genoemd van deelnemers van 
het overleg, deze zijn weggehaald en vervangen door XXX.   
 
Artikel Trouw ziet waarschijnlijk op het artikel dat in 
september 2018 ook werd besproken met de 
staatssecretaris.  
 

42.  DGB 20838 Leercirkel 
ernstige 
productieverstoringen/da
mages - * DGB 23911 
CAF 11 project uitspraak 
rechtbank tegen houder  

20-2-2019 Onderliggende notitie van 
8 februari 2019: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/21538
a7eed9c6977edd1a6ae32
bca87b/2019-02-08-
dgbd-23911-CAF 11-
project-uitspraak-
rechtbank-tegen-houder-
gastouderbureaupdf.pdf  
 

De bespreking stond 
gepland om 15:00 uur.  

Uitspraak van de rechtbank Den Haag in een zaak die ziet op 
het CAF11-dossier.  
 
De notitie van 2 januari 2019 is mogelijk relevant: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/ac438ab347aeea1e0eeccc37891a7498/stuk-
00218.pdf  
 
Ook de notitie van 3 januari 2019 is mogelijk relevant: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/ac438ab347aeea1e0eeccc37891a7498/stuk-
00219.pdf  
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Onderliggende notitie van 
13 februari 2019: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/ac438
ab347aeea1e0eeccc37891
a7498/stuk-00221.pdf 
 
 
 
 

43.  DGB 28333 CAF 11: 
overzicht stand van zaken 
(DGB 23911 CAF 11 
project uitspraak 
rechtbank tegen houder 
gastouderbureau) 

8-3-2019 Onderliggende notitie van 
5 maart 2019: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-061.pdf  
 

Deze bespreking stond 
gepland van 10:00 tot 
11:00 uur.  
 

Deze bespreking is een vervolg op de bespreking van 20 
februari. Stand van zaken van het CAF11-dossier.  
 
De notitie van 11 maart 2023 is een vervolg op de notitie van 
5 maart. Daarin worden de vragen van het lid Omtzigt 
beantwoord: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-062.pdf  
 

44.  Vb Debat evaluatierapport 
onterechte terugvordering 
KOT (14/3) 

13-3-2019   
 

Voorbespreking voor het debat over het evaluatierapport 
over het onterecht terugvorderen van 
kinderopvangtoeslagen. Het debat is later verplaatst van 14 
maart naar 21 maart. Deze bespreking is ook uit de agenda 
gehaald. 
 
 

45.  1e Vb TK Plenair debat 
evaluatierapport 
onterechte terugvordering 
kinderopvangtoeslag 
(KOT) (21/3)  

15-3-2019 Onderliggende notitie van 
15 maart 2019: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-063-
aanvullend-geleverd.pdf 
 
Het 
voorbereidingsdossier:  
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-063a.pdf en  
 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove

De bespreking stond 
gepland van 14:30 tot 
15:00 uur.  

Voorbespreking voor het debat van 21 maart 2019. Op de 
notitie van 15 maart 2019 staat dat deze de staatssecretaris 
niet heeft bereikt. Het voorbereidingsdossier naar alle 
waarschijnlijkheid wel.  
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rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-063b.pdf 

46.  2e Vb TK Plenair debat 
evaluatierapport 
onterechte terugvordering 
kinderopvangtoeslag 
(KOT) (21/3) 

19-3-2019 Mogelijk nog aan de hand 
van het bovengenoemde 
voorbereidingsdossier.  

De bespreking stond 
gepland van 10:00 tot 
11:00 uur.  

Tweede voorbespreking voor het debat van 21 maart 2019. 

47.  Extra Vb TK Plenair debat 
evaluatierapport 
onterechte terugvordering 
kinderopvangtoestag 
(KOT)  

19-3-2019 Mogelijk nog aan de hand 
van het bovengenoemde 
voorbereidingsdossier. 

Deze bespreking stond 
gepland van 15:45 tot 
16:30 uur.  
 

Extra voorbespreking voor het debat van 21 maart 2019. 

48.  Bespreking CAF 11 20-3-2019 Mogelijk nog aan de hand 
van het bovengenoemde 
voorbereidingsdossier. 

Deze bespreking stond 
gepland tussen 14:30 en 
15:30 uur.  

 

49.  Bespreking CAF 11 
 
 

20-3-2019 Mogelijk nog aan de hand 
van het bovengenoemde 
voorbereidingsdossier.  

Deze bespreking stond 
gepland tussen 16:45 en 
17:45 uur.  

 

50.  Bespreking CAF 11 21-3-2019 Mogelijk nog aan de hand 
van het bovengenoemde 
voorbereidingsdossier.  

Deze bespreking werd 
verplaatst van 10:45 naar 
11:00 uur.  

 

51.  Voorbereiding debat CAF 
11 

 Mogelijk nog aan de hand 
van het bovengenoemde 
voorbereidingsdossier.  

Deze bespreking stond 
gepland tussen 13:15 en 
14:15 uur.  

Het debat begon uiteindelijk rond 14:30 uur. 

52.  Opvolging CAF 11 debat 
(22/3) 

22-3-2019 Onderliggende notitie van 
21 maart 2019: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/676b8
cda56b3bf5f468efd1b621
ad831/stuk-025.pdf  
 

Deze bespreking stond 
gepland tussen 14:45 en 
15:30 uur.  

In de notitie van 25 maart 2019 wordt het plan van aanpak 
per toezegging voorgelegd aan de staatssecretaris: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/21538a7eed9c6977edd1a6ae32bca87b/2019-03-
25-dgbd-2019-52689-acties-naar-aanleiding-van-CAF 11-
debatpdf.pdf  
 
De notitie van 3 april 2019 is een vervolg hierop: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-067.pdf  
 

53.  
 

Bespreken Kamerbrief 
toezeggingen CAF 11 

29-3-2019 Onderliggende notitie van  
28 maart 2019: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-065.pdf  
 

De bespreking stond 
gepland tussen 11:00 en 
11:30 uur.  

Dit heeft geleid tot de Kamerbrief van 29 maart 2019: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-479.html  
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54.  Bespreken definitief 
concept 23e 
halfjaarsrapportage 

Rond 12-4-
2019 

Onderliggende nota van 
12 april 2019: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/ac438
ab347aeea1e0eeccc37891
a7498/stuk-00228.pdf  

 Er is geen agenda-item aangetroffen. Op de notitie staat dat 
de staatssecretaris de notitie in een klein comité wilde 
bespreken.  

55.  Voorbereiding op gesprek 
met de Kinderombudsman 
 

18-4-2019 Onderliggende notitie van 
16 april 2019:  
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-069.pdf  
 

Deze bespreking stond 
gepland tussen 15:30 en 
16:00 uur.  
 
Het gesprek met de 
Kinderombudsman stond 
gepland op 24 april van 
11:30 tot 12:30 uur.  
 

 

56.  Bespreking notitie DGB 
69131 - Kamerbrief 
risicoselectie bij Toeslagen 

24-4-2019 Onderliggende notitie van 
19 april 2019:  
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/ac438
ab347aeea1e0eeccc37891
a7498/stuk-00230.pdf  
 
De notitie werd op 23 
april 2019 aangepast:  
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/20b67
984a82b2327100d59e996
9567b0/stuk-00031.pdf  

Deze bespreking stond 
gepland van 9:00 uur tot 
9:30.  

RTL en Trouw hadden persvragen gesteld over het gebruik 
van de indicator Nederlanderschap niet Nederlanderschap in 
de risicoselectie bij CAF-zaken van Toeslagen.  
 
Uit de nota van 23 april 2019 blijkt dat er tussen 19 en 23 
april met de staatssecretaris gesproken is over publicatie. Dit 
blijkt niet uit de agenda. Mogelijk gaat het om een mondeling 
gesprek of mondelinge gesprekken.  

57.  CAF 11  6-5-2019 Onderliggende notitie van 
3 mei 2019: 
https://www.staten-
generaal.nl/9370000/1/j4
nvgs5kjg27kof_j9vvkfvj6b
325az/vlgs84ogbcyv  

De bespreking stond 
gepland om 14:30 uur.   

Notitie over de uitspraak van de Raad van State van 24 april 
2019.  
 
De notitie van 13 mei 2019 is een vervolg hierop: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-081.pdf  
 

58.  Bespreking over 
beantwoording 
persvragen nationaliteit 
CAF-zaken 

6-5-2019 Onderliggende notitie van 
3 mei 2019: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/ac438
ab347aeea1e0eeccc37891
a7498/stuk-00233.pdf  

De bespreking stond 
gepland om 14:30 uur.   

Mogelijk zijn beide notitie’s van 3 mei 2019 in hetzelfde 
overleg besproken.  
 
De notitie van 7 mei 2019 is een vervolg op de notitie van 3 
mei 2019: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-075.pdf  
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59.  CAF 11  9-5-2019 Onderliggende 
mailwisseling: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-078.pdf  
 
Telefoonnotitie van 9 mei 
2019:  
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/d30fa
3ad4af4cbb8f8062f93635
122aa/stuk-079.pdf  
 

Deze bespreking stond 
gepland van 11:30 tot 
12:30 uur.  

Dit gesprek ging mogelijk over de instelling van de 
Adviescommissie uitvoering toeslagen (AUT) onder leiding 
van dhr. Donner.  

60.  Externe adviesaanvraag 
kinderopvangtoeslag 

11-5-2019 Onderliggende notitie van 
8 mei 2019: 
https://informatiepuntkin
deropvangtoeslag.rijksove
rheid.nl/publicaties/ac438
ab347aeea1e0eeccc37891
a7498/stuk-00235.pdf  
 

Deze bespreking stond 
gepland van 11:30 tot 
12:30 uur.  

Dit gesprek ging over de instelling van de Adviescommissie 
uitvoering toeslagen (AUT) onder leiding van dhr. Donner.  
 
De notitie van 21 mei 2019 is ook van belang: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-082.pdf  
 
In de Ministerraad (MR) van 29 mei 2019 is de instelling van 
de adviescommissie ook besproken: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/d30fa3ad4af4cbb8f8062f93635122aa/stuk-
088b.pdf  

61.  KOT/CAF 16-5-2019   Bij deze bespreking waren het lid Azarkan en de PA (Politiek 
assistent) van de staatssecretaris aanwezig.  

62.  CAF/Toeslagen DGB87049 
Actuele ontwikkelingen 
Kinderopvangtoeslag 

27-5-2019 Onderliggende notitie van 
25 mei 
2019:https://informatiepu
ntkinderopvangtoeslag.rij
ksoverheid.nl/publicaties/
21538a7eed9c6977edd1a
6ae32bca87b/2019-05-
25-dgbd-2019-87049-
actuele-ontwikkelingen-
rondom-de-
kinderopvangtoeslagpdf.p
df) 

De bespreking stond 
gepland van 15:00 tot 
16:00 uur 
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63.  Voorbespreking 
gesprekken met 
betrokken ouders 

3-6-2019   Dit agenda-item blijkt alleen uit de mail. Uit latere stukken 
blijkt dat het eerste gesprek tussen de staatssecretaris en de 
ouders niet op 5 juni plaatsvond, maar op 11 juni 2019: 
https://informatiepuntkinderopvangtoeslag.rijksoverheid.nl/p
ublicaties/03c11649451e0162dc3b67b227c5b7fa/31-2019-
06-07-1943-stukkenset-CAF 11-st20190607-advies-
tegemoetkoming-CAF 11msgpdf.pdf#page=79  
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