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Ministerie van Financien
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HEDEN T B V BESPREKING MAANDAG

TER BESPREKING

Directie Strategic Recht

Beleid

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Concept beantwoording Aanvullende vragen rapporteurs
PwC rapport memo Palmen Datum

25 november 2022

Notanummer

2022 D00028S430

Bijiagen
1 Beantwoording

aanvullende vragenAanleiding

Op 13 december van 20 00 23 00 uur vindt het commlssiedebat over het PwC

rapport over het memo van de vaktechnisch coordinator Toeslagen uit 2017

bekend als het memo Palmen met de Vaste Commissie voor Financien plaats

Op 16 november jl Hebben de rapporteurs van het debat de leden Omtzigt en

Van Dijk in aanloop naar het debat opnieuw schriftelijke vragen gesteld Bijgaand
treft u de concept antwoorden

Bespreekpunten

Graag bespreken wij de concept antwoorden met u tijdens de bespreking op

maandag 28 november van 10 00 ll QQtf Hop \2 0n

Kernpunten
• De Kamer ifppft ppyrangd

te ontvanqen

• De rapporteurs vragen om aanvullende antwoorden te formuleren op de op 21

oktober jl gestelde verhelderende vragen In de beantwoording is gezocht
naar mogelijkheden om verwjjzingen naar het PwC rapport te beperken

• Daarnaast hebben de rapporteurs nieuwe aanvullende vragen gesteld Ook

hiervoor geldt dat voor de beantwoording hoofdzakelijk is geput uit het PwC

rapport met aanvullingen indien mogelijk

nm Ho hpantwonrriinn uiterlijk vrljdaq 2 december

Communicatie

N v t

PoUtiek bestuuriijke context

N v t

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

Directie Strategie Recht

BeleidTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Beantwoording aanvullende vragen rapporteurs PwC

rapport memo vaco

Datum

2 december 2022

Notanummer

2022 0000293351

BIjIagen
1 Opieg b rief beantwoord i nc

2 Beantwaording
aanvullende vragenAanleiding

Op 13 december van 20 00 23 00 uur vindt Met commissiedebat over het PwC

rapport over het memo van de vaktechnisch coordinator Toeslagen uit 2017

bekend als het memo Palmen met de Vaste Commissie voor Financien plaats
Op 16 november jl Hebben de rapporteurs van het debat de leden Omtzigt en

Van Dijk in aanloop naar het debat opnieuw schriftelijke vragen gesteld Bijgaand
treft u de antwoorden

Beslispunten
• Gaat u akkoord met verzending van de beantwoording aan de Tweede Kamer

Zo ja wilt u deze dan ondertekenen

• Gaat u daarnaast akkoord met de actieve openbaarmaking van deze

beslisnota

Kernpunten
• De Kamer heeft gevraagd om de beantwoording uiterlijk vrijdag 2 december

te ontvangen
• De rapporteurs vragen om aanvullende antwoorden te formuleren op de op 21

oktober jl gestelde verhelderende vragen In de beantwoording is gezocht
naar mogelijkheden om verwijzingen naar het PwC rapport te beperken

• Daarnaast hebben de rapporteurs nleuwe aanvullende vragen gesteld Ook

hiervoor geldt dat voor de beantwoording hoofdzakelijk is geput uit het PwC

rapport met aanvullingen indien mogelijk

Communicatie

n v t

Politiek bestuurlijke context

n v t

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

NIet van toepassing
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Ministerie van Financien

TERBESLISSING

Directie Strategie Recht

Beleid

Aan

de staatssecretaris van Financien Toesiagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Nota Definitieve beantwoording aanvullende vragen

rapporteurs debat menno vaco

Datum

2 december 2022

Notanummer

2022 0000295932

Bijiagen

1 Oplegbrief
2 Beantwoording
3 BijiagenAanleiding

Op 13 december van 20 00 23 00 uur vindt het commissiedebat over het PwC

rapport over het memo van de vaktechnisch coordinator Toesiagen uit 2017

bekend als het memo Paimen met de Vaste Commissie voor Financien plaats
Op 16 november jl Hebben de rapporteurs van het debat de ieden Omtzigt en

Van Dijk in aanioop naar het debat opnieuw schriftelijke vragen gesteld Bijgaand
treft u de definitieve beantw oording

Beslispunten
• Gaat u akkoord met verzending van de definitieve beantwoording aan de

Tweede Kamer Zo ja wilt u deze dan ondertekenen

• Gaat u daarnaast akkoord met de actieve openbaarmaking van deze

besiisnota en de eerdere nota s die reeds separaat aan u zijn voorgeiegd

olU

Kernpunten
De Kamer heeft gevraagd om de beantwoording uiterlijk vrijdag 2 december

te ontvangen

Communicatie

n v t

Politiek bestuurlijke context

n v t

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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