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Aanleiding Kernpunten
• Bijgaand treft u de twee nieuwe versies van de Kamerbrief en de reactie

burgerbrief over bet code 98 beieid aan ter ondertekening Deze zijn

aangepast naar aanleiding van uw opmerkingen

Beslispunten
1 Bent u akkoord om in reactie op het commissieverzoek de mail aan de

commissie Financien en de brief gericht aan de Minister President richting
mevP9i3wnsge|pH ^ng haarte beantwoorden bijiage II zoja bent u akkoord

met de inhoud van deze brief voor verzending
2 Zo ja gaat u dan ook akkoord met de opiegbrief aan de vaste commissie voor

Financien bijiage I en verzending van de geanonimiseerde brief bijiage II

van mevPacwy nsge^aa rgle commissie Financien waarbij naam en adres

moeten worden geanonimiseerd
3 Indien akkoord kunt u de brief aan mevPefftVfnsge^eypefe Tweede Karner brief

ondertekenen Het afschrift van de te verzenden brief aan mevP®[PiW |nsge^gafns
dan vervolgens worden geanonimiseerd en ingescand voor verzending aan de

Tweede Kamer

4 Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota en

de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking
nota s Omiijnde delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar

gemaakt Bijiages worden niet openbaar gemaakt omdat er sprake is van een

concept een reeds openbaar stuk of informatie over de persoonlijke
levenssfeer

Uk\a

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De initialen van de verzoeker mogen niet openbaar
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

TERBESL1S5ING

Toeslagen
Directie Strategic Recht

8l Beleid

de staatssecretaris van Financien ~ Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Reactie burgerbrief m b t code 98 beleid op verzoek

commissie Financien Tweede Kamer Datum

13 december 2022

Notanummer

2022 0000311019

Bijiagen
1 Kamerbrief

Reactie Burgerbrief

Commissieverzoek

Aanleiding
• De vaste commissie voor Financien heeft een burgerbrief mail ontvangen

Pyewi nsge^ia tps2 iuli 2022 over Reactie m b t code 98 beleid In de

procedurevergadering van 15 September 2022 heeft de commissie besloten

graag een reactie op deze brief te ontvangen Deze is op 27 September jl

binnengekomen
• Mevrouw heeft reeds sinds 2019 contact met het Stella team van de

Belastingdienst en Toeslagen Het Stella team heeft de vragen van mevrouw

beantwoord en naar aanleiding van het verzoek aan de commissie Financien is

mevrouw nogmaals in staat gesteld om vragen die voor haar gevoel
onvoldoende zijn beantwoord alsnog beantwoord te krijgen

• Mevrouw heeft inmiddels aangegeven nog een vervoiggesprek met de stella

regisseur te willen hebben in de toekomst als gezondheid dat toelaat Deze

mogelijkheid willen wij haar graag bieden Het Stella team wacht haar

antwoord af voordat zij de situatie vender kunnen afhandelen Hiermee heeft

het Stella team alle mogelijke stappen ondernomen om de gestelde vragen te

beantwoorden en mocht dat niet het geval zijn zai het zich hiervoor blijven
inzetten in de toekomst

2

3

4 Mail aan MP

Beslispunten
1 Bent u akkoord om in reactie op het commissieverzoek de mail aan de

commissie Financien en de brief gericht aan de Minister President richting

mevRstBffldnsge^’Cttttng haar te beantwoorden bijiage II zo ja bent u akkoord

met de inhoud van deze brief voor verzending
2 Zo ja gaat u dan ook akkoord met de opiegbrief aan de vaste commissie voor

Financien bijiage I en verzending van de geanonimiseerde brief bijiage II

van mevPetaacfnsg^sMFtidG commissie Financien waarbij naam en adres

moeten worden geanonimiseerd
3 Indian akkoord kunt u de brief aan mevFlstBfflcfnsg^Rede Tweede Kamer brief

ondertekenen Het afschrift van de te verzenden brief aan mevF rpwdnsgeiteatns

dan vervolgens worden geanonimiseerd en ingescand voor verzending aan de

Tweede Kamer

Kernpunten
• Mevrouw heeft reeds sinds 2019 contact met het Stella team van de

Belastingdienst en Toeslagen Het Stella team bestaat uit medewerkers die

breed en onafhankelijk naar het individuele dossier kijken en maakt hierbij
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gebruik van een groot netwerk van experts die kennis hebben van de

processen binnen de Belastingdienst en Toeslagen Het Stella team is daarom

het beste in staat om mevrouw te helpen in deze specifieke situatie Het

Stella team heeft de vragen van mevrouw beantwoord en naar aanleiding van

het verzoek aan de commissie Financien is mevrouw nogmaals in staat

gesteid om vragen die voor haar gevoel onvoldoende zijn beantwoord aisnog
beantwoord te krijgen

• In de brief wordt ook ingegaan op de koppelingswet en knelpunten code 98

bij het recht op toeslagen compensatie Aan mevrouw is meegegeven dat in

de beantwoording van haar hulpvraag en het afwikkelen van haar casus vele

mogelijkheden zijn onderzocht om haar situatie te veriichten Daarbij is ook

gekeken of de hardheidsclausule uitkomst kan bieden Dat blijkt niet het

geval De hardheidsclausule van de Awir is enkei van toepassing indien er

sprake is van onbiliijkheden van overwegende aard De wet staat toepassing
van de hardheidsclausule uitsluitend toe in zeer uitzonderlijke gevallen

• Hiervan is sprake ais het gaat om een gevolg dat de wetgever had voorkomen

ais hij dat bij het maken van de wet had voorzien De uitwerking van artikel 9

Awir waarbij toeslagen worden stopgezet indien er sprake is van een

minderjarige bewoner zonder verbiijfsrecht bij de huurtoesiag of een

toesiagpartner zonder verbiijfsrecht bij de overige toeslagen is voorzien De

wet is per 1 januari 2022 aangepast zodat deze niet meer van toepassing is

op minderjarige bewoners Echter hierbij is ook de bewuste keuze gemaakt
om deze wijziging niet met terugwerkende krachtte laten geiden

• Concluderend kan de hardheidsclausule geen opiossing bieden aangezien de

gevolgen van de wet zijn voorzien en met de hardheidsclausuie geen bewust

gekozen beperkingen of begrenzingen opzij kunnen worden zetten

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Gelet op de privacy van de briefschrijver heeft de commissie verzocht in de brief

aan de Kamer en eventueie bijiagen aiieen de initiaien van de briefschrijver te

vermelden In dat kader wordt in de deze notitie en de kamerbrief aiieen de

initiaien gebruikt
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