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Lijst 1 afgeronde toezeggingen achtste VGR KOT 
Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 8e VGR  

1.  18-aug-
20 

De staatssecretaris geeft aan dat de ministeriële regeling die 
vastlegt dat er een adviserend ouderpanel bestaat om de 
uitvoering van de hersteloperatie te begeleiden met gevraagd 
en ongevraagd advies in nauw contact met het ouderpanel zal 
worden opgesteld.  

Lijst van vragen en antwoorden, 
31066, nr. 693. 

De Instellingsregeling Oudercommissie kinderopvangtoeslag is op 14 juli 2021 
gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2021, 34722). Deze Instellingsregeling 
is opgesteld in nauw contact met het ouderpanel. 

2.  18-jan-
21 

De ADR is gestart met het onderzoek naar OGS en zal naar 
verwachting in februari het onderzoeksrapport afronden. 
Daarna informeer ik uw Kamer. Naar verwachting is dat in de 
loop van februari. 

Lijst van feitelijke vragen POK 
antwoord 143+291+293+370 
(35510-46) 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 6 juli 2021; Aanbiedingsbrief bij 
onderzoek ADR - grensbedragen opzet/grove schuld (O/GS) en minnelijke 
schuldsanering natuurlijke personen (MSNP) (2021Z12852). 

3.  1-feb-21 Het Ministerie van SZW zal - mede namens mij - uw Kamer in 
het voorjaar van 2021 nader informeren over het 
verbetertraject kinderopvangtoeslag.  

Vijfde Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-824) 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 8 juli 2021 Voortgang 
Verbetertraject kinderopvangtoeslag (31066-871). 

4.  5-feb-21 Over de juistheid van de aanname dat 100% van de 
gedupeerden om een integrale beoordeling zal verzoeken zal 
de komende periode meer duidelijk worden. Ik zal uw Kamer 
hierover middels de voortgangsrapportage en de reguliere 
budgettaire besluitvormingscyclus informeren.  

Brief antwoord op Kamervragen bij 
de incidentele suppletoire 
begroting van Financiën 2021 
(2020-0000244389) 

Naar schatting meldt ongeveer 95% zich aan voor de integrale beoordeling. 

5.  12-mrt-
21 

Met de eerste Voortgangsrapportage (VGR) 
Kinderopvangtoeslag is een 21-punten lijst naar uw Kamer 
gestuurd van kwesties in de uitvoering die volgens Toeslagen 
zelf strijdig zouden zijn met wet- en regelgeving en zien op 
kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden 
budget. Een deel van deze strijdigheden vloeit voort uit de 
strikte toepassing van de wet. Over de voortgang wordt u in de 
VGR Kinderopvangtoeslag geïnformeerd. 

Brief met overzicht van wetten 
waar de Belastingdienst zich niet 
aan gehouden heeft (31066-800) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.7 van bijgaande achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag.  

6.  12-mrt-
21 

Over de voortgang van de versterking van de vaktechniek 
wordt u ook op de hoogte gehouden via de VGR. 

Brief met overzicht van wetten 
waar de Belastingdienst zich niet 
aan gehouden heeft (31066-800) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.7 van bijgaande achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag.  

7.  8-apr-21 Zodra het onderzoek van de ADR (naar de gevolgde 
werkwijzen bij het beoordelen van O/GS voor de 
terugvordering van toeslagen en daarnaast naar de 
behandeling van verzoeken voor deelname aan minnelijke 
schuldsanering) is afgerond, stuur ik dit naar uw Kamer.  

Zesde Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-805) 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 6 juli 2021; Aanbiedingsbrief bij 
onderzoek ADR - grensbedragen opzet/grove schuld (O/GS) en minnelijke 
schuldsanering natuurlijke personen (MSNP) (2021Z12852). 
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8.  8-apr-21 Ik wil het Ouderpanel en BOinK bedanken voor hun inzet 
hierop (het voeren van gesprekken met ouders en het bekijken 
van individuele dossiers, om na te gaan uit welke concrete 
handelingen alsnog vooringenomenheid in individuele gevallen 
is vast te stellen of aannemelijk te maken) en zal hen hier op 
korte termijn nog een reactie op sturen. Deze zal ik dan ook 
delen met uw Kamer.  

Zesde Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-805) 

De brief aan BoinK treft u als bijlage aan bij deze achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. Naar het ouderpanel is een gelijkluidende brief gestuurd 

9.  8-apr-21 Over een gezamenlijke agenda (met BZK) die aansluit op de 
gewenste verbeteringen binnen het huidige stelsel en de 
lopende gesprekken over alternatieven voor het 
toeslagenstelsel wordt u in de volgende Voortgangsrapportage 
geïnformeerd.  

Zesde Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-805) 

Zoals is aangegeven in de Kamerbrief van 29 juni jl. over de motie Lodders 
(2021Z12123) is vanuit Toeslagen met het ministerie van BZK een 
verbetertraject opgestart voor de huurtoeslag. In dit verbetertraject wordt 
specifiek gekeken naar verbeterpunten voor de huurtoeslag. Zo is naar 
aanleiding van het advies van de SER om vaart te maken met de 
verplichtstelling van gegevensleveringen de afspraak gemaakt met verhuurders 
dat zij huurverlagingen direct doorgeven aan Toeslagen zodat de toeslag snel 
wordt aangepast. Deze gegevenslevering is begin 2021 wettelijk ingeregeld, 
waardoor Toeslagen meer terugbetalingen kan voorkomen. Om op de lange 
termijn toe te werken naar een toegankelijker en begrijpelijker stelsel zijn 
alternatieven uitgewerkt voor een ander toeslagenstelsel en scenario’s voor het 
inrichten van een nieuw stelsel van kindvoorzieningen. Voor het kabinet is het 
overduidelijk dat een aantal problemen niet binnen het huidige toeslagenstelsel 
kan worden opgelost en dat we op termijn toe moeten naar vernieuwing van het 
stelsel. Deze lange termijn keuzes zijn aan een volgend Kabinet. Met de motie 
Lodders/Van Weyenberg zijn maatregelen uitgewerkt die op de korte termijn 
kunnen zorgen voor meer helderheid en zekerheid aan de voorkant voor alle 
toeslaggerechtigden. In het Belastingplan 2022 zijn twee maatregelen 
opgenomen die knelpunten in de huurtoeslag oplossen. Zo wordt de leeftijd 
waarop de verblijfsstatus van de medebewoner relevant is verhoogd naar 18 
jaar. Ook vervalt de eis dat in de maand voorafgaand aan overschrijding van de 
maximum huurgrens recht op huurtoeslag moet bestaan om aanspraak te 
maken op de regeling verworven recht. Huurtoeslag kan herleven indien op enig 
moment voor de huurgrensoverschrijding voor dezelfde persoon en op hetzelfde 
adres recht is geweest op huurtoeslag.  

10.  8-apr-21 De uitkomsten van de wetenschappelijke toets conform artikel 
3.1 Comptabiliteitswet 2016 op het Verbetertraject 
Kinderopvangtoeslag worden op dit moment geanalyseerd en 
meegenomen in de opmaat van het vervolg van het 
Verbetertraject Kinderopvangtoeslag. De minister van SZW en 
ik zijn voornemens om uw Kamer hier in het tweede kwartaal 
van 2021 nader over te informeren.  

Zesde Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-805) 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 8 juli 2021 Voortgang 
Verbetertraject kinderopvangtoeslag (31066-871). 

11.  25-mei-
21 

Wij zullen op korte termijn een ge-update bestand met 
gegevens met de deurwaarders delen, met een volledig 
overzicht van alle ouders waarvoor het moratorium doorloopt 
of ingaat.  

Antwoorden op vragen (11) van de 
leden Alkaya en Leijten 
(2021Z08092) 

Dit bestand is op 23 juni jl. met de gerechtsdeurwaarders gedeeld. 

12.  25-mei-
21 

We zullen het idee om schade-experts mee te laten lopen 
meenemen in de gesprekken met de Commissie Werkelijke 
Schade.  

Antwoorden op vragen van de 
leden Grinwis en Ceder 
(2021Z07247) 

De CWS is zeer multidisciplinair samengesteld. Daar zitten dus ook schade-
experts bij. Er is door de CWS al contact gezocht met specialisten als het om 
zeer specifieke schades gaat.  
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13.  25-mei-
21 

Momenteel loopt weer een nieuwe doorlichting van de 
hersteloperatie. De resultaten daarvan verwacht ik bij de 7e 
VGR met uw Kamer te kunnen delen.  

Antwoorden op vragen van de 
leden Grinwis en Ceder 
(2021Z07247) 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 29 juni 2021; Aanbieding 
doorlichting UHT en ongevraagd advies van de BAK (31066-857). 

14.  25-mei-
21 

Momenteel werkt UHT aan een herziene planning voor de 
integrale beoordelingen. Deze verwacht ik in de loop van juni 
te kunnen delen.  

Brief Update van de 6e KOT en 
aanbieding beantwoording 
Kamervragen 6e VGR KOT (2021-
0000101138) 

Dit is opgenomen in de begeleidende brief en in paragraaf 1.1 van bijgaande 
achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

15.  25-mei-
21 

Er wordt uitgezocht hoe de Stadsbank omgaat met de €30.000 
compensatie voor schuldenaren. 

Antwoorden op vragen van het lid 
Inge van Dijk (2021Z08329) 

Het is niet de bedoeling dat kredietbanken in het geval van een minnelijke 
regeling de compensatie achterhouden. Ik heb hierover contact met de branche 
vereniging van kredietbanken (NVVK), en verwachten dat dit niet meer voor zal 
komen. 

16.  15-jun-
21 

Over de invulling van de werkwijze van de commissies zal ik 
uw Kamer verder berichten in de aankomende 
Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag. 

Brief instellingsregelingen CWS en 
CvW 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.2 van bijgaande zevende Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. 

17.  22-jun-
21 

In de zomer zal een volledige herijking van de planning, 
alsmede van de programma- en apparaatskosten van (de 
opschaling van) UHT worden gemaakt. Over de uitkomsten 
hiervan zal de Kamer na de zomer worden geïnformeerd.   

Brief Aanbieding zevende 
Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag (31066-854) 

Dit is opgenomen in de begeleidende brief bij de achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. 

18.  22-jun-
21 

In de volgende VGR hoop ik u nader te kunnen informeren over 
de beoogde startmomenten van de uitvoering van de 
regelingen voor kinderen, ex-partners en andere toeslagen.  

Brief Aanbieding zevende 
Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag (31066-854) 

Dit is opgenomen in de begeleidende brief bij de achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. 

19.  22-jun-
21 

Ik ben voornemens om beide procentuele tegemoetkomingen 
(voor gedupeerde burgers bij andere toeslagen) te toetsen als 
onderdeel van de uitvoeringstoets. Deze uitkomsten en 
eventuele andere inzichten zal ik wegen en bespreken met het 
kabinet en de VNG. Ik hoop uw Kamer in de volgende VGR 
verder te kunnen informeren over de uitkomsten.  

Brief Aanbieding zevende 
Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag (31066-854) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.3 van bijgaande zevende Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. 

20.  22-jun-
21 

Ik streef ernaar de regeling die aan de uitvoering (van de 
schuldenaanpak) ten grondslag ligt na de zomer zo spoedig 
mogelijk aan uw Kamer te doen toekomen. De uitvoering wordt 
in parallel voorbereid. Ik zal u in de volgende VGR verder 
informeren.  

Brief Aanbieding zevende 
Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag (31066-854) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.4 van bijgaande achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag.  

21.  22-jun-
21 

In volgende voortgangsrapportages zal ik nog nader en 
uitgebreider ingaan op het proces van heling, dat veel verder 
rijkt dan de financiële vergoeding.  

Zevende Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-854) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.6 van bijgaande zevende Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. 
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22.  22-jun-
21 

De inzichten uit het rondetafelgesprek (over het feit dat nog 
niet iedere gedupeerde zich heeft gemeld) betrek ik, in 
afstemming met onder meer VNG, de Nationale ombudsman en 
het ouderpanel bij de uitwerking van een voorstel waarover ik 
u in de volgende VGR informeer.  

Zevende Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-854) 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.7 van bijgaande zevende Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. 

23.  22-jun-
21 

We werken nog naar een oplossing die recht doet aan het doel 
van de regeling om zakelijke belastingschulden kwijt te 
schelden, zonder dat we bedrijven onnodig en oneerlijk 
steunen. Ik kom hierop terug op het moment dat ook de 
regeling voor private schulden middels een beleidsbesluit dat 
meteen na het reces aan uw Kamer wordt gestuurd.  

Zevende Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-854) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.4 van bijgaande achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag.  

24.  22-jun-
21 

Om voor de specifieke groep gedupeerde ouders die in een 
faillissement verkeren het benodigde maatwerkt te kunnen 
bieden, wordt de individuele situatie van de ouders verder in 
kaart gebracht en wordt er, indien die nodig blijkt, gewerkt aan 
een maatwerkregeling die ik gelijktijdig met de regeling voor 
private schulden met uw Kamer zal delen.  

Zevende Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-854) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.4 van bijgaande achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag.  

25.  22-jun-
21 

Ik hoop u spoedig meer te kunnen vertellen over de 
mogelijkheid voor gedupeerde ouders om weer aanvullend 
verzekerd te worden. 

Zevende Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-854) 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.4 van bijgaande achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. 

26.  22-jun-
21 

Na de zomer zal ik uw Kamer een voorstel voorleggen voor de 
ondersteuning voor gedupeerden op de vijf leefgebieden (voor 
zowel ouders die woonachtig zijn in Nederland en ouders die in 
het buitenland wonen) en voor gedupeerden die weer terug 
willen keren naar Nederland.  

Zevende Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-854) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.5 van bijgaande achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. 

27.  22-jun-
21 

Ik verwacht het onderzoek van de ADR nog voor het 
zomerreces aan uw Kamer te doen toekomen. 

Zevende Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-854) 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 6 juli 2021; Aanbiedingsbrief bij 
onderzoek ADR - grensbedragen opzet/grove schuld (O/GS) en minnelijke 
schuldsanering natuurlijke personen (MSNP) (2021Z12852). 

28.  22-jun-
21 

De uitkomsten van het onderzoek van PwC en de 
kabinetsreactie stuur ik uiterlijk in september naar uw Kamer. 

Zevende Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-854) 

Dit onderzoek is in een aparte brief gelijktijdig met de achtste 
Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer toegezonden. 

29.  22-jun-
21 

Ik hoop u nog voor het commissiedebat te informeren over de 
uitkomsten van de doorlichting van UHT door Andersson Elffers 
Felix.  

Zevende Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-854) 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 29 juni 2021; Aanbieding 
doorlichting UHT en ongevraagd advies van de BAK (31066-857). 

30.  22-jun-
21 

Momenteel bestudeer ik het ongevraagde advies dat de BAK 
mij middels een brief heeft toegestuurd en stuur dit z.s.m. - 
nog voor het Commissiedebat van 1 juli a.s. - naar uw Kamer, 
voorzien van mijn reactie.  

Zevende Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-854) 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 29 juni 2021; Aanbieding 
doorlichting UHT en ongevraagd advies van de BAK (31066-857). 
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31.  28-jun-
21 

De minister van SZW zegt toe aan het lid Kat om de Kamer 
voor de stemmingen over deze incidentele suppletoire 
begrotingen schriftelijk te informeren over een stappenplan 
voor het afwikkelen van schuldsaneringstrajecten. 

Wetgevingsoverleg Tweede Kamer 
Incidentele suppletoire 
begrotingen inzake kwijtschelding 
schulden toeslagengedupeerden 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 7 juli 2021 Brief over stappenplan 
afwikkelen van schuldhulpverleningstrajecten (31066-872). 

32.  28-jun-
21 

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Mulder de Kamer te 
informeren over het onderscheid tussen het budget dat 
gereserveerd is voor de hersteloperatie en het budget dat los 
van de hersteloperatie gereserveerd is voor andere zaken 
gerelateerd aan de kabinetsreactie op de POK.  

Wetgevingsoverleg Tweede Kamer 
Incidentele suppletoire 
begrotingen inzake kwijtschelding 
schulden toeslagengedupeerden 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 30 juni 2021 Reactie op toezegging 
aan lid Mulder (PVV) tijdens WGO incidentele suppletoire begrotingen inzake 
kwijtschelden schulden toeslagengedupeerden (28 juni 2021) (31066-856). 

33.  28-jun-
21 

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Snels de Kamer te 
informeren over de juridische regelingen in het kader van de 
hersteloperatie, maar dat lukt niet voor donderdag (1 juli).  

Wetgevingsoverleg Tweede Kamer 
Incidentele suppletoire 
begrotingen inzake kwijtschelding 
schulden toeslagengedupeerden 

In de bijlage bij deze achtste Voortgangsrapportage kinderpvangtoeslag treft u 
een overzicht herstelregelingen UHT en regelingen kwijtschelden publieke 
schulden.  

34.  1-jul-21 Aan de leden Inge van Dijk en Kat wordt toegezegd om 
gemeenten te vragen wat zij nodig hebben om hun deel van 
het herstel goed te kunnen uitvoeren (betreffende opschalen, 
samenwerking, informatie-uitwisseling, etc.).  

Commissiedebat Tweede Kamer 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

De VNG heeft een enquête uitgevoerd en interviews gehouden met gemeenten. 
De uitkomsten hiervan vindt u in paragraaf 1.3 van bijgevoegde achtste 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.   

35.  1-jul-21 Aan het lid Kat wordt toegzegd dat de gemeenten gevraagd 
wordt over waarom er slechts contact was met  47% van de 
gemelde ouders. En ook zal aan gemeenten gevraagd worden 
om er meer helderheid over te geven wat er zou moeten 
gebeuren en hoe zij kunnen helpen om dit voor elkaar te 
krijgen. 

Commissiedebat Tweede Kamer 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

De VNG heeft een enquête uitgevoerd en interviews gehouden met gemeenten. 
De uitkomsten hiervan vindt u in paragraaf 1.3 van bijgevoegde achtste 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.   

36.  1-jul-21 Aan het lid Mulder wordt toegezegd om een onderbouwd 
antwoord op papier zetten omtrent schenkbelasting. En in het 
antwoord ook hoe de kwijtschelder hiermee in zijn eigen 
belastingaangifte mee kan omgaan. Ook om de ouders te 
beschermen graag dit uitwerken. 

Commissiedebat Tweede Kamer 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 17 september 2021; 
Beantwoording vragen RKT en schenkbelasting (31066-884). 

37.  1-jul-21 Er wordt aan de Kamer toegezegd voor het reces een brief te 
sturen omtrent beslagvrije voet en beantwoording 
Kamervragen die hierover zijn gesteld.  

Commissiedebat Tweede Kamer 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 9 juli 2021 Kamervragen 
beslagvrije voet bij verrekeningen toeslagen (31066-874). 

38.  1-jul-21 Aan het lid Mulder wordt toegezegd dat de aantallen ouders 
voor wie de wettelijke termijn is verstreken in de volgende 
VGR zullen worden meegenomen.  

Commissiedebat Tweede Kamer 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in tabel 1 in paragraaf 1.1 van bijgaande achtste 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. CHECK 

39.  1-jul-21 Aan het lid Azarkan wordt toegezegd om het versnellen van het 
inzien van dossiers ook mee te nemen in de herijking.  

Commissiedebat Tweede Kamer 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in de begeleidende brief en in paragraaf 1.6 van bijgaande 
achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  
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40.  7-jul-21 Aan het lid Mulder wordt toegezegd uitgebreider terug te 
komen op hoe precies de RKT-lijsten werkten, hoe dat op dat 
moment speelde en waarom er tot nu toe voor gekozen is om 
die niet in de lichte toets mee te nemen. 

Tweeminutendebat Tweede Kamer 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag  

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 17 september 2021; 
Beantwoording vragen RKT en schenkbelasting (31066-884). 

41.  7-jul-21 De staatssecretaris zegt toe dat ouders de mogelijkheid 
moeten hebben om bij hun persoonlijke zaakbehandelaars aan 
te kunnen geven dat zij even niet gestoord willen worden en 
dat daardoor in die tijd geen termijnen zullen verlopen, dit is 
wel afhankelijk van individuele situaties. 

Debat Tweede Kamer over het 
verslag van de Parlementaire 
ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag 

Hier wordt bij de uitvoering van de integrale beoordelingen rekening mee 
gehouden. 

42.  23-feb-
21 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe om in 
de volgende voortgangsrapportage uit te leggen hoe snel 
gedupeerde ouders in aanmerking komen voor de €30.000-
regeling als zij zich na 15 februari 2021 melden. 

Debat Eerste Kamer Incidentele 
suppletoire begroting Financiën 
2021 inzake Herstel Toeslagen 

Deze toezegging is afgedaan via 7e VGR KOT (31704-I), paragraaf 1.2: "Mede 
op verzoek van de leden van de SGP fractie van de Eerste Kamer wil ik 
benadrukken dat we ernaar streven zo spoedig mogelijk de aanvragen te 
behandelen. Hierbij strijden snelheid en zorgvuldigheid maar ik wil een termijn 
van maximaal zes maanden hiervoor hanteren. ". 

43.  23-feb-
21 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe dat de 
financiering voor de €30.000-regeling valt onder de 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën en niet 
verhaald wordt op gezinnen met kinderbijslag. 

Debat Eerste Kamer Incidentele 
suppletoire begroting Financiën 
2021 inzake Herstel Toeslagen 

Er is geen verband tussen besparing kinderbijslag (niet indexeren) en de € 
30.000 regeling. Niet indexeren kinderbijslag is onderdeel van breed pakket aan 
maatregelen waarin middelen zijn vrijgemaakt voor betaald ouderschapsverlof 
en de uitvoeringsorganisaties. 

44.  23-feb-
21 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Essers (CDA), toe om de 
stand van zaken van de uitvoering van de motie-Omtzigt, 
inzake een overleg met de Algemene Rekenkamer over het 
thema van rechtmatigheid, toe te sturen in de volgende 
voortgangsrapportage. 

Debat Eerste Kamer Incidentele 
suppletoire begroting Financiën 
2021 inzake Herstel Toeslagen 

Deze toezegging is afgedaan via 7e VGR KOT ( 31704-I); paragraaf 2.7 "In het 
verantwoordingsonderzoek bij het Jaarverslag 2020 van het Ministerie van 
Financiën is de Rekenkamer ingegaan op de rechtmatigheid van de forfaitaire 
compensatieregeling (35830-IX-2)." 

45.  23-feb-
21 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Van Rooijen (50PLUS), 
toe om nogmaals te bezien of voorlichting en communicatie 
over de vijf herstelregelingen in verhouding tot de €30.000-
regeling kan helpen. 

Debat Eerste Kamer Incidentele 
suppletoire begroting Financiën 
2021 inzake Herstel Toeslagen 

Deze toezegging is afgedaan via 6e VGR KOT (31704-E), paragraaf 1.5; 
Activiteiten om gedupeerden te vinden 

46.  23-feb-
21 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van de leden Crone (PvdA) en Schalk 
(SGP), toe om zo snel mogelijk de gegevens van de 
betreffende ouders te delen met de gerechtsdeurwaarders, 
zodanig dat, wanneer de gerechtsdeurwaardes beslag willen 
gaan leggen, deze gegevens in hun register bekend zijn, zodat 
die beslaglegging niet zal plaatsvinden. 

Debat Eerste Kamer Incidentele 
suppletoire begroting Financiën 
2021 inzake Herstel Toeslagen 

Deze toezegging is afgedaan via 6e VGR KOT (31704-E), paragraaf 2.2; 
Samenloop herstel en schulden. 
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47.  23-feb-
21 

De Staatssecretaris van Financiën zegt de Eerste Kamer, naar 
aanleiding van een vraag van het lid Van der Linden (Fractie-
Nanninga), toe om na te gaan, ook samen met de VNG, of het 
wenselijk is dat er nog specifieke informatie voor gemeenraden 
komt om ervoor te zorgen dat gedupeerde ouders in de 
specifieke gemeente worden geholpen. 

Debat Eerste Kamer Incidentele 
suppletoire begroting Financiën 
2021 inzake Herstel Toeslagen 

Deze toezegging is afgedaan via 6e VGR KOT (31704-E), paragraaf 3.2; 
Samenwerking met gemeenten. 

48.  9-sep-21 Het beleidsbesluit private schulden wordt op korte termijn, 
uiterlijk bij de 8e VGR, opgestuurd. De uitvoering hiervan zal 
na een opstartfase in oktober volledig operationeel zijn in 
november. Deze opstartfase geeft uw Kamer gelegenheid 
daarop te reageren, bijvoorbeeld in een commissiedebat, 
voorafgaand aan publicatie in de Staatscourant. 

Brief Voortgang herijking herstel 
Toeslagen (2021Z15170) 

Het beleidsbesluit treft u als bijlage aan bij deze achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag.  

49.  9-sep-21 In lijn met de motie Grinwis (31066, nr. 865) hebben we de 
Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag als 
onafhankelijke denktank gevraagd om advies uit te brengen 
over de herijking, en daarbij ook te kijken naar de 
mogelijkheden van een massaschadeproces en 
vaststellingsovereenkomsten. In de 8e VGR van eind 
september geven wij uw Kamer een eerste tussenstand van de 
analyses en het denken over verbeteringen. 

Brief Voortgang herijking herstel 
Toeslagen (2021Z15170) 

Dit is opgenomen in de begeleidende brief en in paragraaf 3.3 van bijgaande 
achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

 


