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Lijst 2 nog lopende toezeggingen hersteloperatie na 12e VGR 
Nr. Datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 12e VGR  

1.  10-jun-
20 

De staatssecretaris zegt toe de ministeriële regeling, waarin de nadere 
regels voor de hardheidsregeling staan, eind juni naar de Kamer te 
kunnen sturen. De in een ministeriële regeling opgenomen 
compensatieregeling volgt later. 

Nota n.a.v. verslag Wet 
hardheidsaanpassing Awir, (35468-
11). 

Een concept van de ministeriële regeling met de nadere regels voor de 
hardheidsregeling is op 8 juni 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd (35468 nr. 
10). De definitieve ministeriële regeling met die nadere regels is op 1 juli 2020 naar 
de Tweede Kamer gestuurd (35468 nr. 44). De compensatieregeling is in zijn geheel 
opgenomen in de voorgestelde Wet hersteloperatie toeslagen. Met inwerkingtreding 
van die wet is er geen noodzaak en grondslag meer voor de ministeriële regeling. 
Vanwege de werking van artikel 8.6 van dat wetsvoorstel is er ook geen noodzaak 
meer voor een ministeriële regeling met terugwerkende kracht. 

2.  16-jun-
20 

De staatssecretaris zegt toe in de tweede helft van dit jaar het 
beleidsbesluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-) zaken 
d.d. 25 mei om te zetten in een ministeriële regeling. Ik beoog daarbij 
geen enkel verschil tussen het Besluit en de ministeriële regeling. Het is 
een formele stap om het beleidsbesluit te bestendigen met een wettelijke 
basis. 

Brief n.a.v. plenair debat 
Wetsvoorstel Wet 
hardheidsaanpassing Awir (35468-
39). 

De compensatieregeling is in zijn geheel opgenomen in de voorgestelde Wet 
hersteloperatie toeslagen. Met inwerkingtreding van die wet is er geen noodzaak en 
grondslag meer voor de ministeriële regeling. Vanwege de werking van artikel 8.6 
van dat wetsvoorstel is er ook geen noodzaak meer voor een ministeriële regeling 
met terugwerkende kracht. 

3.  7-jul-21 De publicatie van de resterende aanvullende voorbereidingsdossiers en de 
aan de ADR aangereikte documenten op het informatiepunt KOT is 
uiterlijk dit najaar voorzien. 

Brief Aanvullende dossiers (35510-
61) 

Alle persoonlijke voorbereidingsdossiers van de POK zijn geplaatst op het 
informatiepunt KOT. Het archief van de ADR volgt dit najaar.  

4.  14-apr-
22 

Het kabinet is voornemens om de Wet delegatiebepalingen 
hersteloperatie toeslagen in te trekken op het moment dat de Wet 
hersteloperatie Toeslagen door beide Kamers is aanvaard. 

Brief Aanbieding 10e 
Voortgangsrapportage  
kinderopvangtoeslag (31066-1003) 

Dit is een lopende toezegging en is afhankelijk van de behandeling van het 
wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) door de Eerste Kamer. 

5.  15-jul-22 De instellingsregeling voor de Bezwaarschriftenadviescommissie zal 
aangepast worden zodat bij toekenning van € 30.000 de zaak niet langer 
aan de BAC voorgelegd hoeft te worden. 

Elfde Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-1093) 

Op dit moment wordt er op principieel vlak gekeken naar de rol van de BAC. Er 
wordt anderszins al invulling gegeven aan de vereenvoudigde afdoening, namelijk 
doordat is geïnvesteerd in standaardisering. Verdere winst valt te behalen door in 
bredere zin te kijken naar de mogelijkheden voor versnelling en vereenvoudiging.  

6.  15-sep-
22 

Toegezegd wordt met minister Schouten contact op te nemen over het 
verzoek van de Kamer om een brief over de inkomens- en 
vermogensgrenzen van de energietoeslag. 

Commissiedebat Reactie op 
zorgpunten uit gesprekken met het 
Ouderpanel Kinderopvangtoeslag 

Deze toezegging zal meegenomen worden in de beantwoording door de minister 
voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen op de vragen van het Kamerlid 
Gündoğan (Gündoğan) over " de inkomens- en vermogensgrenzen van de 
eenmalige energietoeslag".  

7.  27-sep-
22 

Toegezegd wordt in de volgende voortgangsrapportage een tussenstand 
te geven over het proces van de lichte toets in de integrale beoordeling in 
het kader van versnellen en verbeteren. 

Wetgevingsoverleg Wet 
hersteloperatie toeslagen 

Dit wordt in een volgende Voortgangsrapportage opgenomen. 

8.  27-sep-
22 

Toegezegd wordt per brief terugkomen op het vrijgeven van SMS-jes 
tussen de heer Omtzigt en de vorige staatssecretaris rondom de 
Catshuisregeling. 

Wetgevingsoverleg Wet 
hersteloperatie toeslagen 

Hierover wordt de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 

9.  19-okt-
22 

Het kabinet zal een voorstel van wet indienen tot intrekking van het 
wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen op het moment dat de 
hersteloperatie toeslagen is afgerond. Het kabinet zal zowel de Eerste 
Kamer als de Tweede Kamer tijdig informeren over het voornemen tot 
intrekking van het onderhavige wetsvoorstel. 

Memorie van antwoord Wet 
hersteloperatie toeslagen 

Dit is een lopende toezegging. 

10.  19-okt-
22 

Het kabinet verwacht een wetsvoorstel met daarin de ex-partnerregeling 
in april 2023 te kunnen laten indienen bij de Tweede Kamer. Het 
voornemen is om dat wetsvoorstel met ingang van 1 juli 2023 in werking 
te laten treden. 

Memorie van antwoord Wet 
hersteloperatie toeslagen 

Dit is een lopende toezegging. 

 

 


