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nota Nota bij Kamerbrief afschrift reactie Kabinet aan BAK

inzake advies CWS

Datum

6 maart 2023

Notanummer

2023 0000067391

Bijiagen

1 Reactie Kabinet

op advies en aanvullende

reactie BAK inzake CWS

2 Kamerbrief Advies en

aanvuliende reactie BAK

inzake CWS en reactie Kabinet

3 Nota 3 maart 2023

Reactie op BAK advies CWS

Aanleiding

Bijgaand treft u de aangepaste reactie van het Kabinet aan op het BAK advies van

15 december 2022 over de Commissie Werkelijke Schade CWS en de

aanvullende reactie van de BAK van 2 maart 2023 Tevens treft u de Kamerbrief

aan om de Tweede Kamer hierover te informeren

Beslispunten
Brief aan de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoesiag BAK

• Kunt u instemmen met de brief van het Kabinet in reactie op het advies

van de BAK over de CWS en de aanvuilende reactie van de BAK

• Gaat u akkoord met verzending op 6 maart 2023 van deze reactie naar de

BAK aivorens verzending in afschrift aan de Kamer plaatsvindt

Brief aan de Tweede Kamer

Gaat u ermee akkoord om de brief aan de BAK inciusief bijiagen in

afschrift te verzenden aan de Tweede Kamer

Kunt u instemmen met de brief aan de Tweede Kamer om haar daarover

te informeren

Wiit u de Kamerbrief bij akkoord tekenen

Gaat u akkoord met het openbaar maken van bijgevoegde eerdere nota

en de nu vooriiggende nota conform de beieidsiijn Actieve

openbaarmaking nota s Omiijnde deien worden voorafgaand aan

openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kernpunten
In januari 2023 heeft de BAK aangegeven een aanvuiiende reactie te

wiiien geven op haar advies over CWS met het verzoek om dit te

betrekken bij het advies van 15 december 2023

Op 2 maart 2023 is de aanvuilende reactie van de BAK ontvangen
De BAK heeft ermee ingestemd om de reactie van de CWS tevens mee te

zenden naar de Kamer

De Kamer ontvangt daarom de voigende documenten

o de gecombineerde reactie van het kabinet op zowei het advies ais de

aanvuiiende reactie van de BAK conform het verzoek van de BAK

o het ongevraagde advies van de Bestuuriijke Adviesraad

Kinderopvangtoesiag BAK over de CWS van 15 december 2022
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o de reactie van de CWS op het advies van de BAK van 15 december

2022

o de aanvullende reactie van de BAK van 2 maart 2023 op haar eerdere

advies

Communicatie

In de feitelijke vragen over de VGR over het 4® kwartaai van 2022 is gevraagd om

een afschrift van het advies van de BAK In antwoord daarop is oa aangegeven

dat het advies in december 2022 is toegezonden aan de vaste Kamercommissie

Financien en gepubliceerd op de website van Herstel Toesiagen
dat de reactie van de CWS en de aanvuiiende reactie van de BAK ontvangen op

2 maart 2023 uiteriijk op 6 maart wordt nagezonden aan de Kamer

dat de gecombineerde reactie van het Kabinet op het BAK advies en op

de aanvuiiende reactie van de BAK eveneens op 6 maart aan uw Kamer wordt

toegezonden

Potitiek bestuurlijke context

De vaste commissie voor Financien heeft bij brief van 29 december 2022

gevraagd om een reactie op een brief van de BAK d d 15 december 2022 over

het ongevraagd advies over de Commissie Werkeiijke Schade CWS Op 10

februari 2023 heeft de vaste commissie voor Financien hierover een rappei

gestuurd met verzoek de reactie voor 7 maart 2023 te ontvangen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Document nummer Datum Naam document Toelichting

1 3-3-2023 Reactie op BAK-advies inzake CWS en aanvullende reactie van de BAK De staatssecretaris is telefonisch akkoord gegaan met deze nota en de laatste beslisnota. 



m
Ministerie van Finanden

HEDEN

TER BESLISSING

Bureau DG Herstel

Aan

de staatssecretaris van Finanden Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Datum

3 maart 2023Reactie op BAK advies inzake CWS en aanvullende reactie

van de BAK
Notanummer

2023 0000050906

Bijiagen
1 Advies van BAK 15 dec

2023 over CWS

2 Reactie CWS jan 2023

op advies van BAK

3 Aanvuiiende reactie BAK

2 mrt 2023 over CWS

4 Reactie Kabiret op advies

en aanvuiiende reactie BAK

Aanleiding

Bijgaand treft u de bijgestelde reactie van het Kabinet op het BAK advies van 15

december 2022 over de Commissie Werkelijke Schade CWS en de aanvuiiende

reactie van de BAK van 2 maart 2023 aan

Tevens treft u het oorspronkelijke advies en de aanvuiiende reactie van de BAK

over het functioneren van de CWS aan Ook treft u de reactie van de CWS op het

advies van de BAK van 15 december aan

Beslispunten
• Kunt u instemmen met de reactie namens het Kabinet op het advies van

de BAK en de aanvuiiende reactie van de BAK inzake CWS

• Gaat u akkoord met verzending op 6 maart 2023 van deze reactie naar de

BAK alvorens verzending in afschrift aan de Kamer plaatsvindt
• Gaat u akkoord met het openbaar maken van voorliggende beslisnota bij

verzending van de brief in afschrift naar de Kamer conform de beleidslijn
Actieve Openbaarmaking Omiijnde delen worden gelakt

Kernpunten
• De eerdere conceptversie is volledig gereviseerd en ingekort en doet meer

recht aan de stappen die met de CWS gezet worden

• Op ma 6 maart wordt deze reactie gefinaliseerd o b v uw opmerkingen
Na uw instemming wordt de reactie namens het Kabinet inclusief

bijiagen verzonden aan de BAK en vervolgens in afschrift aan de Kamer

Toelichting
• In januari 2023 heeft de CWS per brief gereageerd op het advies van de

BAK van december 2022 waarna de BAK heeft aangegeven een

aanvuiiende reactie toe te willen voegen aan haar advies Ook heeft de

BAK verzocht om haar aanvuiiende reactie te betrekken in de reactie van

het Kabinet op het BAK advies

Communicatie

Op ma 6 maart 2023 wordt de reactie namens het Kabinet op zowel het BAK

advies als de aanvuiiende reactie van de BAK verzonden aan de BAK en

vervolgens aan de Kamer

Politiek bestuurlijke context
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De Vc Fin heeft 29 december 2022 verzocht om een reactie op het advies van de

BAK over de CWS van 16 december 2022 Op 10 februari 2023 is daar een

reminder op gezonden met het verzoek om deze voor 7 maart 2023 te

ontvangen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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