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Datum 18 januari 2021 
Betreft Tweede deelbesluit op uw Wob-verzoek inzake de 

Commissie AUT 
  
 

 

 

 
Geachte  
 
 
In uw brief van 8 juni 2020, ontvangen op 9 juni 2020, heeft u met een beroep op 
de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om informatie over de 
Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (hierna: Commissie AUT). De ontvangst van 
uw verzoek heb ik u schriftelijk bevestigd bij brief van 22 juni 2020, met kenmerk 
2020-0000117149. In deze brief is ook de beslistermijn met vier weken verdaagd.  
 
U heeft een eerste deelbesluit ontvangen op 14 december 2020. In dit besluit heb ik 
aangegeven -na afstemming met u- dat er medio januari een tweede deelbesluit zou 
volgen. In dit tweede en laatste deelbesluit wordt een beslissing genomen over 
documenten die zien op het contact met het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en documenten die zien op de oprichting van de Commissie AUT. 
 
Voor de omschrijving van uw verzoek verwijs ik u naar het deelbesluit van 14 
december 2020.  
 
Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek om informatie is beoordeeld op grond van de Wob. Het recht op 
openbaarmaking dient het publieke belang van een goede en democratische 
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Er wordt niet gekeken 
naar het specifieke belang van de verzoeker.  
 
Openbaarmaking in de zin van de Wob betekent openbaarmaking voor iedereen. In 
dat licht vindt de afweging dan ook plaats. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 10 
en 11 van de Wob waarin is aangegeven in welke gevallen openbaarmaking kan of 
moet worden geweigerd. Voorts kan het bestuursorgaan besluiten om op grond van 
de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 en 11 van de Wob (zie bijlage 
A) of op grond van eventuele bijzondere openbaarmakingsregimes documenten 
(gedeeltelijk) niet openbaar te maken. 
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Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze documenten 
zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlagen B1 en B2. Bijlage B1 ziet 
op documenten die zien op het contact met het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en bijlage B2 ziet op documenten die betrekking hebben op de 
oprichting van de Commissie AUT en die reeds openbaar zijn gemaakt via de 
Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (hierna: POK). 
 
Diverse documenten zijn al openbaar. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik naar de 
bijlagen.  
 
Daarnaast zijn er twee e-mails aangetroffen van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid richting de Commissie AUT. De e-mails zelf (van 3 februari en 10 
maart 2020) bevatten slechts administratieve gegevens en de bijlagen van deze e-
mails zijn reeds openbaar.1  
 
Buiten verzoek en dubbele passages 
Een aantal documenten bevat passages die over andere onderwerpen gaan dan de 
hierboven genoemde onderwerpen van uw verzoek. Deze passages vallen inhoudelijk 
niet binnen de reikwijdte van uw verzoek. Om die reden heb ik de passages 
onleesbaar gemaakt onder van vermelding van ‘buiten verzoek’. Dit is eveneens in 
de inventarislijst aangegeven. 
 
Daarnaast bevat een aantal documenten passages die dubbel zijn. Deze passages 
worden eenmalig verstrekt; voor het overige zijn deze passages onleesbaar gemaakt 
onder vermelding van ‘dubbel’.  
 
Wanneer pagina’s geheel buiten het verzoek vallen of dubbel zijn, worden deze 
geheel uit de set met documenten gehaald. Wanneer dat het geval is, is dit eveneens 
aangegeven in het document ‘Bijlage C – openbaar te maken documenten’.  
 
Derde-belanghebbenden 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen belangen van derden een rol. 
Deze derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven over de 
openbaarmaking hiervan.  
 
Deze derden hebben aangegeven in te stemmen met openbaarmaking van de 
documenten. 
 
Motivering 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, van 
de Wob) 
In diverse documenten staan persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die herleidbaar 
zijn tot een persoon, zoals onder meer namen, telefoonnummers, functies en e-
mailadressen. Ik weeg het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Deze informatie maak ik dus niet 
openbaar. Waar van toepassing heb ik deze persoonsgegevens onleesbaar gemaakt 
onder vermelding van 10.2.e.  
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11, eerste lid, 
van de Wob) 
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, inschattingen, conclusies met de daartoe aangevoerde 
argumenten. Documenten die betrekking hebben op conceptversies van definitieve 
stukken maak ik niet openbaar. Voor zover de conceptteksten overeenkomen met de 

                                               
1https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z07622&did=20
20D16286 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z07622&did=2020D16286
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z07622&did=2020D16286
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definitieve teksten zijn deze al openbaar of worden met dit besluit openbaar 
gemaakt. 
 
Wijze van openbaarmaking 
De documenten stuur ik met dit besluit in kopie mee. 
 
Plaatsing op internet 
De stukken worden met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder 
kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 
  
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 
 

Hoogachtend, 
de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane,  
namens deze, 
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Rechtsmiddelenverwijzing 
Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van 
die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de Directie Juridische Zaken, 
Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend 
en dient ten minste het volgende te bevatten:  
a. naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening;  
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;  
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen. 
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Bijlage A 
 
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 

dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 

organisaties; 
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel 
van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voor zover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

(...)  
 
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve 

van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich 
erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe 
door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan 
worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede 
volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

 
 



Doc. nr. ID Datum Titel doc. Beoordeling Weigeringsgrond Toelichting

1 840001 28-5-2019 FW: commissie uitvoering (kinderopvang)toeslagen Deels Openbaar 10.2.e / buiten verzoek

2 840029 28-5-2019 28-5 Kamerbrief adviescommissie Donner voor de belangen van 

toeslaggerechtigden SCHOON.docx

Niet Openbaar Concept, artikel 11.1. en 10.2.e.  

®®https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/29/kamerbrief-

instelling-adviescommissie-uitvoering-toeslagen

3 840002 8-7-2019 FW: Instellingsbesluit commissie Donner Deels Openbaar 10.2.e /  buiten verzoek

4 840003 22-1-2020 RE: Verzamelbrief Toeslagen Deels Openbaar 10.2.e

5 840028 16-1-2020 20200116 Conceptrapport ADR feitencheck_Kerndepartement.docx Niet Openbaar Integraal geweigerd op grond van 11.1. 

6 840006 2-3-2020 FW: SPOED: proces feitelijke onjuistheden Donner Deels Openbaar 10.2.e

7 840026 27-5-2019 concept taakopdracht Niet Openbaar Concept van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-

verzoeken/2020/12/11/eerste-deelbesluit-op-het-wob-verzoek-over-adviescommissie-

uitvoering-toeslagen-aut

8 840031 1-7-2019 Concept Instellingsbesluit versie 0.3 28 juni 2019.docx Niet Openbaar Concept van Instellingsbesluit AUT, artikel 11.1.



Doc. nr. ID Titel doc.

9 841582  Notitie - Geannoteerde agenda MR 10 mei 2019 (aantekeningen stas).pdf.pdf.pdf

10 841584 Email - RE advies-kot6.msg.pdf.pdf

11 841587 commissie uitvoering toeslagen 

12 841588 telefoonnotities mogelijke adviescommissie KOT/Toeslagen 

13 841590 Externe adviesaanvraag kinderopvangtoeslag 

14 841592 Actuele ontwikkelingen rondom de kinderopvangtoeslag 

15 841622  Notitie - Geannoteerde agenda MR en RBJ 29 mei 2019.pdf.pdf.pdf

16 841623 Notitie - MR 29 mei instelling Adviescommissie toeslagen.docx.pdf - kopie.pdf

17 841627  Verslag - Terugkoppeling MR 29 mei 2019.pdf.pdf.pdf

18 841628 Notitie - Geannoteerde agenda MR en RBJ 29 mei 2019.pdf.pdf - kopie.pdf

19 841631 Mindmap toeslagen 

20 841632 Aanbiedingsformulier MR - Instelling adviescommissie Toeslagen.pdf.pdf.pdf

21 841633 Oplegnotitie 

22 841637 Conceptantwoorden 

23 841694 Aanbiedingsformulier MR - Instellingsbesluit Adviescommissie Uitvoering.pdf - kopie - kopie (2).pdf

24 841698 Terugkoppeling - Terugkoppeling debatten.pdf.pdf - kopie (3).pdf

25 841702  Notitie - CONCEPT Geannoteerde agenda (R)MR 12 juli 2019.pdf.pdf - kopie (3).pdf

26 841704  Notitie - MR advisering agendapunt 11 Instellingsbesluit adviescommissie.pdf - kopie (3).pdf

27 841711 Notitie-Oplegnotitie Stukken Adviescommissie Donner 11 juli.docx.pdf - kopie - kopie (2).pdf

28 841712 Feitelijke vragen CAF 11

29 841716 memo - vragen AUT inz compens - Lijst vragen cie Donner FJZ.doc.pdf - kopie (3).pdf

30 841719 Politieke lijn

31 841759  Blok 4. Oplossing CAF 11 ouders.docx.pdf - kopie.pdf

32 841762 Blok 5. Beleid (adviescommissie).docx.pdf - kopie.pdf

33 841766 Blok 8. Lopende acties.docx.pdf - kopie - kopie.pdf

34 841771 CAF highlights eerdere stukken v1.0.docx.pdf.pdf

35 841773 - Email - Stukken Adviescommissie Donner d.d. 11 juli.msg.pdf - kopie (2).pdf

36 841775 stukkenset - stukkensCAF11_Totaallijst_voor commissie.msg.pdf - kopie - kopie.pdf

37 841780  Systematische lijst vragen belastingdienst

38 841783 Toelichting bij totaallijst_voor commissie.

39 841786  Blok 0. Politieke lijn.docx.pdf - kopie - kopie.pdf

40 841792  Blok 8. Lopende acties.docx.pdf - kopie (2).pdf



41 841793 Verslag - Terugkoppeling MR 12 juli 2019.pdf.pdf - kopie - kopie.pdf

42 841796 Verslag - Voorbespreking MR 12 juli 2019 (stas).pdf.pdf - kopie (2).pdf

43 841797 Blok 5. Beleid (adviescommissie).docx.pdf - kopie (2).pdf

44 841805 Notitie - Geannoteerde agenda (R)MR 12 juli 2019.pdf.pdf - kopie (2).pdf

45 841806  Documenten - FW GESCAgelakte documenten 

46 841811 Memo-RE VraagNotitie ODZBHS 11 okt 2018.docx.pdf - kopie (2).pdf

47 841818 Mail-Fw BesluPresentatie OGS.msg.pdf - kopie - kopie.pdf

48 841819 119A -00184 - 20190808 - Mail- Nadere info over adressering  signalering door de BD inzake CAF.msg.p - kopie.pdf

49 841826 CAF overzichtsnotitie 

50 841905 weekoverleg CAF week 35 

51 841906 KlantondRapportage #47. Toeslagen twijfels.msg.pdf - kopie (2).pdf

52 841909 Notitie - telefoon-notities-KOT-def.docx.pdf - kopie (2).pdf

53 841912 -Notitie-2e Overzichtsnotitie CAF145898a Stas.pdf.pdf - kopie (2).pdf

54 841913 - Verslag - Verslag Ministerstaf 2 september 2019.pdf.pdf - kopie - kopie.pdf

55 841917  notitie aan stas over tijdlijn 148600p stas.pdf.pdf - kopie (2).pdf

56 841918 138A -00220 - 20190912 -Mail - effect op latere toeslagjaren.msg.pdf.pdf

57 841921 Notitie aan min over tijdlijn 148600a min.pdf.pdf - kopie (2).pdf

58 841924 Notitie n.a.v. uitspraak Raad van State over kinderopvangtoeslag2.docx.pdf.pdf

59 841926 Mail - Beantwoording vragen AUT deel H.msg.pdf - kopie.pdf

60 841927 140 -00218 - 20190911-Notitie-bespreking CAF 150292p stas.pdf.pdf.pdf

61 841931 MT Toeslagen - memo prop toekenning KOT.msg.pd.pdf

62 841933  MT Toeslagen - verslaglegging besluit proportionele toekenning KOT.pdf.pdf.pdf

63 841934 Bijlage 7 Memo opschorten MT Toeslagen juni 2016.pdf.pdf.pdf

64 841938 MT Toeslagen - vervolgmemo proportionele toekenning KOT.pdf.pdf - kopie.pdf

65 841939 MT Toeslagen - verslaglegging besluit proportionele toekenning KOT.pdf.pdf - kopie.pdf

66 841940  MT Toeslagen - memo proportionele toekenning KOT.pdf.pdf - kopie.pdf

67 842014  Notitie aan stas over gesprek met Donner 157779 p stas.pdf.pdf - kopie (2).pdf

68 842019 Notitie aan stas over invordering CAF overig.pdf.pdf.pdf

69 842020  Notitie -Conceptverslag CAF overleg 26 sept.docx.pdf.pdf

70 842023 155A -00001 - 00000000 - memo - notitie gevolgen tegemoetkoming CAF-11 zaken.def.docx.pdf.pdf

71 842025 Notitie - CONCEPT Geannoteerde agenda (R)MR 18 oktober 2019.pdf.pdf - kopie.pdf

72 842026  2e notitie gevolgen tegemoetkoming CAF-11 zaken.def.docx.pdf - kopie.pdf

73 842027  Documenten - memo werBijlage 9 Behandelkader Risicosel vs 1.5.3 def.msg.pd - kopie.pdf



74 842031 Presentatie CAF verslag.pptx.pdf - kopie.pdf

75 842033  MEMO- 2a appreciatie werkinstructies.docx.pdf - kopie.pdf

76 842034 Presentatie CAF projectplan.pptx.pdf.pdf

77 842037 Verslag.pdf.pdf - kopie.pdf

78 842041 Agenda-Agenda departementsbreed CAF overleg 14 oktober.pdf.pdf.pdf

79 842042 -Agenda-Agenda departementsbreed CAF overleg 10 oktober.pptx.pdf.pdf

80 842095 Rode draden uit de interviews over het MT Fraude 11 okt 2019.docx.pdf - kopie.pdf

81 842096  memo juridisch inbedding tegemoetkoming.docx.pdf - kopie.pdf

82 842099 - Notitie - Geannoteerde agenda (R)MR 18 oktober 2019.pdf.pdf - kopie.pdf

83 842100  Rode draden uit de interviews over het MT Fraude 11 okt 2019.docx.pdf - kopie.pdf

84 842104 memo-RE Emailmemo juridisch inbedding tegemoetkoming.docx.pdf - kopie.pdf

85 842106 MEMO- juridisch inbedding tegemoetkoming.docx.pdf.pdf

86 842109 -Verslag-CAF11 overleg 23 okt 2019.docx.pdf.pdf

87 842110 Memo - Proces CAF komende week en tot kerstreces.pdf.pdf.pdf

88 842111  NOTITIE - Proces CAF, Belnotitie Donner en vragen uit de CAF.docx.pdf - kopie.pdf

89 842113 - NOTITIE - Memos CAF 11 ten behoeve van de bespreking-178473p Stas.pdf.pdf - kopie.pdf

90 842114 memo171978a Stas.pdf.pdf.pdf

91 842115 Notitie-Bijlage 1. Belnotitie gesprek dhr. Donner 2510 om 1000.docx.pdf - kopie.pdf

92 842116 -Verslag- Departementsbreed overleg inzake CAV 11.docx.pdf.pdf

93 842121  Notitie - Spreeklijn MR uitspraak RvS KOT en proces kamerbrief CAF.docx.pdf - kopie.pdf

94 842123  Notitie - Geannoteerde agenda MCSP en (R)MR 1 november 2019.pdf.pdf - kopie.pdf

95 842124  Notitie - CONCEPT Geannoteerde agenda MCSP en (R)MR 1 november 2019.pdf.pdf.pdf

96 842126 - Verslag - Terugkoppeling MR 1 november 2019.pdf.pdf.pdf

97 842127 Notitie-Oplegnotitie brief CAF 175282a stas.pdf.pdf.pdf

98 842203  memo (muv blok 1-3 en 5-9 highl) - Advies LAtegemoetk Caf11 070619.msg.pdf - kopie.pdf

99 842204 NOTITIE- CAF overzichtsnotitie 

100 842205 Notitie - Notitie M-staf 11 nov 2019 CAF.

101 842208  Brief - Brief aanpak en oplossing gedupeerde ouders CAF.pdf.pdf - kopie.pdf

102 842209  Notitie - CONCEPT Geannoteerde agenda MCSP, MCU en MR 15 november 2019.pdf.pdf.pdf

103 842211 Notitie -Notitie aanbieding rapport Donner.docx.pdf - kopie.pdf

104 842213 Notitie - compensatie - MR Advies commissie Donner.docx.pdf.pdf

105 842214 Verslag - Terugkoppeling MR 15 november 2019.pdf.pdf - kopie.pdf

106 842216  Verslag - Ministerstaf 11 november 2019.pdf.pdf.pdf



107 842217  Notitie - Geannoteerde agenda MCSP, MCU en MR 15 november 2019.pdf.pdf.pdf

108 842219  Bijlage - QA Compensatieregeling.docx.pdf - kopie.pdf

109 842222 Agenda-FW OverlVerslag IRO CAF 15 oktober.docx.pdf - kopie.pdf

110 842223 Concept Kamerbrief-FW NazenAgenda DBO CAF dd 21 oktober 2019.docx.pdf - kopie.pdf

111 842226 - memo -compensatie - Conceptdossier persconferentie CAF Stas 15-11.docx.pdf - kopie.pdf

112 842230  Actielijst nav overleggen CAF vanaf nov 2019-v.xlsx.pdf.pdf

113 842231 Notitie voor stas over Beleidsbesluit CAF-11.docx.pdf - kopie.pdf

114 842232  Draaiboek Tussenrapport Commissie Donner.pdf.pdf.pdf

115 842234 DGBD brief CAF 11.21 oktober 2019.

116 842236 Commissie Uitvoering Toeslagen 

117 842239 Interim adviescommissie uitvoering toeslagen 

118 842240 Oplegnotitie Kamerbrief 

119 842241 Memo-Mondelinge vragen CAF Leijten en Omtzigt - min SZW.docx.pdf - kopie.pdf

120 842244 Actuele ontwikkelingen rondom de kinderopvangtoeslag 

121 842246 Dossier plenair debat CAF.docx.pdf - kopie.pdf
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BOA Advies @minfin nl ICC 10 2 ® 10 2 ® 10 2 ®

@minflii nl10 2 ® 10 2 ®

Ha dat de uitgebreidere brief wrs volgende week — waarin wordt ingegaan op nieuwsberichten en kamervragen ook via

jullie zal lopen Zoals jij in mail hieronder hebt verzocht

10 2 ® @minaz nlVan 10 2 ®

Verzonden dinsdag 28 mei 2019 11 36

Aan UITVOERINGSBELEID

@minienv nl

@minfin nl ] 10 2 ® |@minszw nl10 2 ® 10 2 ® 10 2 ®

r ®minj env nl10 2 e 10 2 ®

840001 00001



BOA j 10 2 e |fg minfm nl

UITVOERINGSBELEID

Onderwerp RE commissie uitvoering kinderopvang toeslagen

BOA Advies @minfin nl l0 2 e [CC 10 2 e10 2 e

@minfm nl10 2 e 10 2 6

Dank maai om mis misvei^tande te voorkomen wat bedoel je met “conform afspraken”

UITVOERINGSBELEID [ gjminfin nllVan

Verzonden dinsdag 28 mei 2019 11 33

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 @minjenv nr

BOA Advies

Onderwerp RE commissie uitvoering kinderopvang toeslagen

Aan

10 2 6 BOA 10 2 6 10 2 6 UITVOERINGSBELEIDCC

Dag bij deze de brief zoals wij deze zouden widen verzenden woensdag Daarin staat aankondiging dat er nog een brief

komt Deze volgt pas navolgende week en conform afspraken

Groet

10 2 6

@minaz nlVan 10 2 6

Verzonden dinsdag 28 mei 2019 11 23

Aan UITVOERINGSBELEID

@minienv nl

fg minfm nl 1 | gtminszw nl10 2 6 10 2 6 10 2 6

@mityenv nl 1
_

1 BOA j l@minfinml
UITVOERINGSBELEID 4

Onderwerp RE commissie uitvoering kinderopvang toeslagen

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 BOA Advies 10 2 6 S minfin nl I [CC

fgminfin nl10 2 6 10 2 6

Hai[i0 2

Ik ontvang graag zsm de nieuwe aangepaste versie vd brief wordt bet nu I of 2 En wellicht ten overvloede maar we zien

ook graag de tweede iiilgebreidere brief waarin wordt ingegaan op de kamervragen en nieuwsberichten voordat deze iiit gaat

Gr

10 2 6

UITVOERINGSBELEID [ minfin nllVan

Verzonden dinsdag 28 mei 2019 10 15

10 2 6 10 2 6

l@minjenv nr

BOA Advies

Onderwerp RE commissie uitvoering kinderopvang toeslagen

10 2 6 10 2 6 10 2 6Aan

10 2 6 10 2 6 10 2 6CC BOA UITVOERINGSBELEID

Dag alien

Ik heb jullie al even telefonisch proberen te benaderen bij
Wij werken momenteel nog aan de aanbiedingsbrief Wij maken hicrop twee varianten

10 2 6 is dat gelukt en bij vroeg bet even kort op de mail te zetten

I Sec aanbiedingsbrief met verwijzing naar aankondiging commissie in vragenuurtje taakopdracht en personele invulling

2 lets uitgebreidere brief waarin wij naast instelling cie taakopdracht en personele invulling ook feitelijk ingaan op stand van

zaken lopende toezeggingen onderzoeken die inverlengde liggen van taakopdracht cie Deze hopen wij zsm te besprekenmet
onze stas en vervolgens met jullie te delen

Groet

10 2 6

UITVOERINGSBELEIDVein • 10 2 6

840001 00001



Verzonden dinsdag 28 mei 2019 10 04

Aan j 10 2 6 @jninszw nl10 2 6 10 2 6 @minaz nl q |@minaz nl 10 2 6 @minj env nl

@niini env nl

li BOA 10 2 e |@minfin nl

UITVOERINGSBELEID

Onderwerp RE commissie uitvoering kinderopvang toeslagen

10 2 6

BOA Advies @minfin nl [CC 10 2 6 10 2 6 10 2 6

@niinfin nl10 2 6 10 2 6

Dag alien

Inmiddels zijn de namenvan de commissieleden ook bekend Qraag prudent mee omgaan omdat deze nietverder zijn

gecommuniceerd

Leden van de Commissie

mr J P El Donner

oud vice president Raad van State

drs J Klijnsma

Commissaris van de Koning in Drenthe

Prof mr drs W den Ouden

Hoogleraar Staats en Bestuursrecht in Leiden

Met vriendelijke greet

10 2 6

10 2 6

Concerndirectie Uitvoerings en Handhavingsbeleid

Ministerie van Financien

Directoraat Generaal Belastingdienst
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

Mobiel 31 0 6

Vast 070 I I0 2 e [|10 2 6

10 2 6

E mail

Website http www minfin nl

10 2 6 @minfin nl

TJITVOERINGSBELEID

Verzonden maandag 27 mei 2019 21 11

Aan

Van 10 2 6

grninszw nl @minaz nl j io 2 e |@minaz nl @minj env nl10 2 6

Srninienv nl

f EGA j e |@minfm nl

UITVOERINGSBELEID

Onderwerp commissie uitvoering kinderopvang toeslagen

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 BOA Advies 10 2 6 @minfin nl LCC

f5 minfin nl10 2 6 10 2 6

Dag 10 2 6

Vorige week dinsdag tijdens het mondeling vragenuurtje heeft Renske Leijten SP aan de minister van Financien bij
840001 00001



afwezigheid van de staatssecretaris over het bericht ‘Onderzoek naar etnisch profileren door Belastingdienst’ CRtlnieuv^s nl

20 mei 2019 vragen gesteld

Onze minister heeft daar een breder onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de uitvoering van toeslagen Bij de regeling
van werkzaamheden heeft het lid SNELS GroenLinks een debat met de staatssecretaris van Financien aangevraagd over het

onderzoek naar etnisch profileren door de belastingdienst Rtlnieuws nl 20 mei 2019 Snels krijgt steun van 50PLUS PvdA

DENK SP D66 CDA WD Alleen PW is tegen Vervolgens zijn de volgende aanvullende informatieverzoeken gedaan
1 per ommegaande de plannenvoor de conimissie Toeslagen ontvangen 2 per ommegaande de uitstaande schriftelijke

vragen op dit dossier ontvangen 3 binnen een week de antwoorden op de feitelijke vragen ontvangen 4 een uitgebreide
brief ontvangen op alle elementen van de nieuwsberichten waarin ook 5 een reactie staat van de ombudsman de

kinderombudsman de Hoge Raad en de Raad van State over wat zij ervan vinden wat er gedaan is met de door hun gemaakte

opmerkingen op dit dossier

Om de Kamer over de commissie te kunnen informeren inclusief de personele invulling is de te volgen procedure dat eerst het

instellingsbesluit taakopdracht in de Ministerraad moet worden voorgelegd afstemming Omdat onze staatssecretaris

voomemens is gevraagd is woensdag de Kamer te informeren over de taakopdracht en de personele invulling van de

commissie is een en ander in een stroomvemnelling gekomen De instelling van de commissie leeft al langer en onze

staatssecretaris heeft daar al eerder in het kabinet over gesproken Over de personele invulling van de commissie vinden

momenteel de afrondende gesprekken plaats politieke sondering zodra daar meer duidelijkheid over is zullenjullie
geinformeerd worden

MetpO ^ H AZ en I0 2 e SZW is over het bovenstaande reeds kort contact geweest met JenV

van de voorafgaande ambtelijke afstemming stuur ik jullie de taakopdracht toe Daarin is de commissie gevraagd advies uit te

brengen over de wijze waarop de BelastingdienshToeslagen hiema Toeslagen in het algemeen en bij kinderopvangtoeslag in

hetbijzonder optimaal rekening kanhoudenmet de gerechtvaardigde belangenvan de toeslaggerechtigden DaarbiJ brengt de

commissie ook een advies uit over de mogelijkheden voor Toeslagen om hierbij binnen de wettelijke kaders en de grenzen van

de uitvoerbaarheid waar nodig maatwerk te bieden Deze taakopdracht willen wij graag aan jullie voorleggen voorafgaand
aan agendering in de MR Wij zijn momenteel ook druk bezig met de begeleidende brief waarin de context van het onderzoek

wordt geplaatst en een overzicht wordt gegeven van de relevante ontwikkelingen en een overzicht wordt gegeven van de

stappen die reeds zijn gezet en die wij woensdag aan de kamer willen verzenden

10 2 e
nog niet In het kader

Graag heb ik contact met jullie over de taakopdracht en de vervolgstappen voor de brief

Met vriendelijke greet

10 2 e

Concerndirectie Uitvoerings en Handhavingsbeleid

Ministerie van Financien

Directoraat Generaai Beiastingdienst
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

Mobiel 31 0 6

Vast 070 I 10 2 e

10 2 e

10 2 6

E mail

Website http www minfin nl

@minfin nl10 2 6

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd I ndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht ahusiewelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afeender te metden

en het bericht te vetwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the

message The State accepts no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

840001 00001



10 2 e 10 2 0

I 10 2 6

buiten verzoek

10 2 6 BOAVan

Verzonden dinsda^ 2 jiili 2019 13 04

Aan 10 2 0

10 2 6 UITVOERINGSBELEID 10 2 0 BOA Advies Tuyllvan SerooskerkenCC

M C Maailce van

Qndcrwcrp FW Instellingsbeslmt conmiissie Bonner

Hi 10 2 0

Dank voor je snelle reactie

De commissie is aan de slag En dat doen ze zelfstanding zonder storing De inhoud van het instellingsbesluit is gelijk aan de brief

aan de TK Daar zit geen licht tussen

In de praktijk is het praktisch dat het secretariaat en de betrokken departementen lijntjes hebben voor vragen en achtergrond Dan

komt jouw punt over samenloop met ambtelijke acties vast aan de orde

Vanzelfsprekend zijn jullie als SZW ook betrokken departement Daarom leggen we immers dit instellingsbesluit ook aan jullie voor

10 2 0Binnen Financien is afoesoroken dat de commissie een aanspreekpunt heeft voor inhoudelijke zaken Dat is

Ik kan me VQ onstellen dat jullie ook zo n aanspreek en verdeelpunt kiezen Dat zou je
f| 10 2 6 | giadviescommissieuitvoerinatoeslacien nl

10 2 6

10 2 6Kunnen aoorgeven aai |en I

10 2 6 [gBadviescomnfiissieuitvoenhatoeslaaen nlj

Ttrzre

Ik zal sowieso jullie interesse voor betrokkenheid doorgeven bij het secretariaat Waarschijnlijk ten overvloede ik neem aan dat ze

snel contact met jullie willen zoeken

Groeten

10 2 0 10 2 6 @minszw nlVan

Verzonden dinsdag 2 jiili 2019 11 56

Aan 10 2 6 BOA Advies | |@minfin nl 10 2 6 EIITVOERINGSBEEEID

l@minfin nl

CCj IQ 2 6 | ] 10 2 6 |@minszw nl | I0 2 e

@minszw nl

g4ninszw nl

Onderwerp RE Instellingsbesluit commissie Donner

l@minszw nl

cj 10 2 6 | g Tninszw nl Tuyllvan Serooskerken M C Maaike van

10 2 6

10 2 6

Beste I 10 2 6 [ en |l0 2 4

Dank hiervoor Wat ons betreft een prima Instellingsbesluit

1 puntje van aandacht

De commissie heeft tot taak het uitbrengen van advies over de wijze waarop de Belastingdienst Toeslagen in het algemeen en bij kinderopvangtoeslag
in het bijzonder optimaal lekening kan houden met de gerechtvaaidigde belangen van de toeslaggerechtigden alsmede het uitbrengen van advies over

de mogelijkheden voor de Belastingdienst Toeslagen om binnen de wettelijke kaders en de grenzen van de uitvoerbaarheid waar nodig maatwerk te

bieden aan burgers

In eerdere kamerbrief en antwoorden op Kamervragen is aangegeven dat gekeken gaat worden naar knelpunten in wetgeving Awir

en WKO De opdracht aan Donner lijkt te worden beperkt totde ruimte voor maatwerk binnen de bestaande wettelijke kaders Dan

bewuste keuze zijn Wei goed om in dit kader oog te hebben voor de ambtelijke exercitie tav knelpunten die momente°iIzan oon

840002 00003



wordt opgestart en waarbij SZW Minfin en BD Toeslagen betrokken zullen zijn

Daarnaast t a v onderzoeksdeelvraag 3 Hoe is lief volgens decommissie in algemene zin met de praktische rechtsbeschenning van de

toeslaggerechtigden gesteld

Dit kan raken aan de discussie rondom verantwoordelijkheidsverdeling die speelt binnen het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag van

SZW en BD Toeslagen Het tijdpad voor beantwoording is eind dit jaar terwiji in het verbetertraject eerder een koers moet worden

bepaald

Je leest het al de nodige raakviakken met lopende trajecten Vandaar dat ik ervoor wil pleiten dat wij stelselmatig betrokken \«orden

bij de werkzaamheden van de Cie worden door het secretariaat

Greet

10 2 e

Van

Verzonden maandag 1 juli 2019 16 40

I0 2 e @minszw nl

BOA Advies | |@mirifin nl10 2 e

10 2 6Aan

Onderwerp Instellingsbesluit commissie Dormer

Beste 10 2 6

Bijgaand trefje het concept instellingsbeslmt voor de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen dat we voor de MR van 12 juli
willen agenderen Ik kreeg de vraag deze ook bij jou uit te zetten om te zien ofjullie nog aan opmerkingen hebben Ik hoor

graag vanje

Hartelijke gioet

10 2 6

Bestuurlijk adviseur

Ministerievan Finanden

Direct e Bestuursonderstcuning en Advics

Korte Vooihout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 12 500 EE | Den Haag

M 31 0 6n0 2 e I

I 10 2 6 ISminfinjil

840002 00003



I 10 2 e 10 2 e I@minszw nl1To

1 [| l@minfin nl] [
10 2 e ^[1 10 2 e^@minszw nl1

UITVOERINGSBELEID

] UITVOERINGSBELEID^H i0 2 e |@minfin nl1Cc 10 2 e 10 2 e 10 2 e

van[| 10 2 I@minszw nl1
From

Sent

Importance

Subject RE Verzamelbrief Toeslagen
MAIL RECEIVED Wed 1 22 2020 4 30 30 PM

10 2 e

Wed 1 22 2020 4 30 28 PM

Normal

20200116 Conceptrapport ADR feitencheck Kerndepartement docx

Hey 10 2 e

Ik ga er vanuit dat er bij Dormer weer een feitencheck gaat plaatsvinden en dat jullie daarin uiteraard een rol krijgen

Het concept rapport van de ADR ligt inmiddels voor ter check

Ik stuur het je hierbij Als je wil reageren graag op korte termijn graag morgenochtend de overall termijn is langer maar
omdat het breed is iiilgezet en de reaches verzameld en samengebracht moeten worden is er weinig tijd voor de afzonderlijke
reaches

DFe hjdlijn die hier nog bijkomt heb je reeds ontvangen

We gaan ervanuit dat Dormer eind deze begin volgende maand komt met zijn rapport De cie Heeft zich hier echter nog niet

definitief over uitgesproken

Groeten

10 2 9Van

Verzonden woensdag 22 januari 2020 16 12

Aan

CC

Onderwerp RE Verzamelbrief 1 oeslagen

Ha 10 2 9

10 2 91 10 2 9 I 10 2 9 UITVOERINGSBELEID 10 2 9 UITVOERINGSBELEID

10 2 6
10 2 9■

Dank voor de mail

Is al meer bekend wanneer het conceptrapport van Donner en ADR binnenkomen en hoe dit keen het leespraces emit gaat zien

10 2 9Groet

Directie Einderopvang
Minist^ie van Sociale Zaken en Werkgelegenbeid SZW

Pamassusplein 5 | 251IVX | Den Haag

10 2 6M06

@minszw nl

http www riiksoveiheid nl ministeries szw

Weik en bestaanszekerheid voor iedereen Samen w eiken voor samen leven

10 2 91 10 2 9 I | 10 2 9 |@minFin nl

Verzonden woensdag 22 januari 2020 16 06

Aan

840003

Van

10 2 6
UITVOERINGSBELEID ^ e |@minFin nl10 2 9

00004



10 2 e 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

Onderwerp Verzamelbrief Toeslagen

Beste col leg a s

In navolging van de brief van 15 novemberil stuurt de nu nog onbekende

over diverse onderiA^erpen rondom toeslagen inclusief een reactie op de rapporten van Cie Donneren de ADR I o m

wfij de onderwerpen voorde brief geinventariseerd en toebedeeid zie hiervoor de bijiage

10 2 6 lebben

Wij ontvangen graag uiterlijk vriidaa 31 ianuari 17 00 uur de aan jou toebedeelde bijdrage voor de brief Wij gaan er vanuit dat

juiiie de bijdrage afgestemd met de voor juilie onderwerp reievante personen aanieveren

Mocht het niet mogelijk zijn tijdig aan te leveren laat ons dit dan z s m weten dan kijken wij samen wat de mogeiijkheden zijn
Indien het actiepunt bij een ander beiegd wordt binnen de directie afdeiing dan graag ook signaai naar ons

Het tijdpad is nog niet in beton gegoten dit heeft te maken met de datum waarop de rapporten gereed zijn Vooraisnog houden wij

hetvoigende tijdpad aan

Scenario B publicatie rapport op 7 2 brief week later

Vr 31 januari Deadline aanieveren bijdrage brief

Ma 3 februari Rondsturen conceptbrief voor commentaar

Wo 5 februari Notitie appreciatie concept rapporten op hoofdlijnen in tas

Wo 5 februari Deadline aanieveren commentaar conceptbrief
Do 6 februari Conceptbrief in tas

Vr 7 februari Publicatie rapporten
Ma 10 februari DG overleg SZW DGFZ DGToeslagen
Di 11 februari Definitieve brief in tas

Wo 12 februariBrief naar AZ

Vr 14 februari Brief in MR

Vr 14 februari Brief naar Kamer

Succes en alvast bedankt

Hartelijke groet

I 10 2 6 I en 110 2 6 [2 6

840003 00004



10 2 6 I@minszw nl1 | 1Q 2 e ~| || 10 2 e |@minszw nl1 |l0 2 e|@tninszw nl1To 10 2 6
10 2 6

From

Sent

Importance

Subject FW SPOED proces feitelijke onjuistheden Donner

MAIL RECEIVED Mon 3 2 2020 5 02 16 PM

10 2 6

Mon 3 2 2020 5 02 14 PM

High

5553

Verzoiiden met BlackBeny Work
www blackberry com

BOA Advies il0 2 6|@tninfin nlVan 10 2 6

Datum maandag 02 mrt 2020 4 29 PM

Aan Dungen BE Bas van den SG 10 2 6 @minfin nl Keistens Rob 10 2 6 |@minbzk nl

UITVOERINGSBELEID j 10 2 e [@rniTifin nl Spliet J Mien AL DGItB j e |@minfm nl

UITVOERINGSBELEID j l0 2 e |@minfm nl BDG Belastingdienst^
10 2 6 |@minfin nl I0 2 e | COMM

10 2 6 |@minfin ni UDDuiK JNbii iNiels HDFEZ j 10 2 6

B ogtstra MS Marijke pjZ MT
10 2 e ]@niLnszw nl

10 2 e |@minfm nl

10 2 6 |@minfin nl

j 10 2 6 |@minfin nl

@belas tingdienst nl

9 ft

10 2 6

|@minfm nl10 2 6 COMM10 2 6

10 2 6 Sniinfin nl Wesseling JK Jasper AFP

|@minfin nl Willems TJ Talien COMM lQ 2 e l@minfm nl

BOA Advies ^^2 6 |@mLnfm nl 10 2 e

HDFEZ BC

I UITVOERINGSBELEID

I UITVOERINGSBELEID
ajpeiasnngdienst nl

@belastingdienst nl \o 2 b | 5 belastingdienst nl

10 2 6 Sminfin nl 10 2 6

] DB FRI 10 2 6 ~|@minFm ni

n DJZ KWALITEIT i 10 2 e |fa minfin nl

TFISCALITEIT | 10 2 e |@mlnfm nl |
10 2 6 |@beIastingdienst nl | lQ 2 e | fabelastingdienst nl 7l 10 2 6

10 2 610 2 6

10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6@belastingdienst nl |

@belastingdienst nl Gelder JH Han van pSG j 10 2 e | Sminfin nl

Kopie 10 2 6 | UITVOERINGSBELEID j 10 2 e |@minfin nl

10 2 6 BOA Advies 1 lQ 2^@minfm nl

Onderwerp SPOED proces feitelijke onjuistheden Donner

tO 2 6

BOA Advies | 10 2 6 l@mLnfm nl10 2 6 10 2 6

Beste alien

Het secretariaat van de Advies Commissie Uitvoering Toeslagen heellzojuist laten weten vandaag al te gaan starten met de feitencheck

voor onderdelen van hun rapport Zij zullen dit doen door de komende dagen telkens delen of passages naar ons toe te zenden voor een

check op feitelijke onjuistheden

Teksten met conclusies aanbevelingen en analyses komen niet voor een feitencheck in aanmerking en worden derhalve niet gedeeld

Voorwaarden embargo

Gezien de voorgestelde werkwijze ben ik overeengekomen dat er sprake mag zijn van digitale verspreiding onder een aantal strikte

voorwaarden

1 De informatie wordt gedeeld met een beperkt aantal medewerkers tbv de feitencheck

2 De informatie die wij krijgen vanuit de commissie is onder embargo en mag niet verder worden gedeeld geprint of doorgestuurd

Graag verzoek ik een ieder deze voorwaarden te eerbiedigen Wanneer deze voorwaarden knellen of personen op de lijst hieronder

moeten worden gewijzigd kunnen jullie contact opnemen met BOA

Tezamen met UHB ben ik tot de volgende lijst gekomen van medewerkers die als feitencheckers worden ingezet en die telkens als groep

de passages zullen ontvangen

Toeslagen 10 2 6

FJZ 10 2 6

CAP Inning 10 2 6

Vakt6f hniek 10 2 6

840006 00006



10 2 eUHB 10 2 6

JZ 10 2 e

HDFEZ 10 2 6

DGF2

10 2 6SZW

BOA

Wijze feitencheck

Flet verzoek van de commissie is zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 24 uur na verzending de reactie tegemoet te mogen zien Fliervoor

kunnen readies zsm worden gestuurd aan

hebt Flij verzamelt de readies en stuurt ze door naar de adviescommissie Flet gaat om het wegnemen van feitelijke onjuistheden in de

teksten Graag verbetervoorstellen herkenbaar in de tekst aanbrengen Zorg daarnaast dat je telefonisch bereikbaar bent voor het geval
dat je readie vragen opievert

10 2 6 I 10 2 6 |@minfin nn Graag hem ook een bericht sturen als je geen opmerkingen

Bij vragen of onduidelijkheden laat het me gerust weten

Groet mede namens
10 2 6

840006 00006
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