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Appreciatiebrief motie Omtzigt 

Aanleiding 

Op 19 januari, tijdens het plenaire debat over de staat van de rechtsstaat met de 

Tweede Kamer, heeft de heer Omtzigt (groep Omtzigt) een motie ingediend (zie 

bijlage 2) die de regering verzoekt binnen twee maanden een reflectie te sturen 

op de voortgang op alle beloftes opgenomen in de kabinetsreactie op het 

onderzoeksrapport van de Parlementaire Commissie Kinderopvangtoeslag die 

gaan over wetswijzigingen en beleidswijzigingen en daarin ook aan te geven hoe 

ouders en kinderen tijdig en volledig recht gedaan zal worden. 

Geadviseerd besluit 

Instemmen met bijgaande conceptbrief (zie bijlage 1) aan de Tweede Kamer. 

Kern 

• In de conceptbrief ter appreciatie van voornoemde motie wordt uitgelegd 

dat het kabinet op 29 juni 2021 heeft aangegeven de Kamer voortaan niet 

langer integraal verder zal informeren over de voortgang van de 

maatregelen uit de kabinetsreactie op het POK-rapport, maar in de 

relevante trajecten waar ze acties toe behoren. Met voorbeelden wordt 

toegelicht hoe daar in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven door het 

kabinet. 

• Langs deze weg wordt de door de motie gevraagde informatie dus al aan 

de Kamer verstrekt. Het oordeel over de motie wordt daarom aan de 

Kamer gelaten, als zij zo mag worden gelezen dat wordt gevraagd de 

Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van 

de maatregelen uit de kabinetsreactie op het POK-rapport. 

• De brief ontraadt de motie indien zij verzoekt om een integrale 

voortgangsbrief. 

• U bent eerste ondertekenaar van de brief. De staatssecretaris van 

Financiën, Toeslagen en Douane is tweede ondertekenaar. De brief wordt 

verzonden mede namens de minister voor Armoedebeleid, Participatie en 

Pensioenen en de minister voor Rechtsbescherming. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 
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