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Bijiagen
1 Concept brief

Aanleidlng

Aanleiding

Tijdens de AFB 6 oktober jl is gesproken over de afschaffing van de toeslagen
Dhr Van Weyenberg heeft verzocht om een brief binnen een week over zijn
verzoek om in december een brief te ontvangen met een schets van de

uitwerking van het afschaffen van de toesiagen Bijgevoegd vindt u een concept
brief met een positieve reactie Deze brief is afgestemd met de

toeslagdepartementen en DGTSL

Beslispunten
• Graag uw opmerkingen of akkoord op de brief Indien akkoord kunt u

bijgevoegde brief ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende
nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota’s

Kernpunten
• U heeft tijdens het Commissiedebat juni jl toezeggingen gedaan ten

aanzien van het uitwerken van het afschaffen van de toeslagen Dhr Van

Weyenberg hecht aan tijdige concrete uitgewerkte voorstellen en wil

tijdig kunnen bijsturen
• U heeft aangegeven met uw ambtelijke organisatie af te stemmen of dit

mogelijk is We zijn al bezig om de uitwerking vorm te geven Dit project
wordt getrokken door DGFZ en de toeslagdepartementen en DGTSL

maken er integraal deel van uit

• In de brief stemt u in met het verzoek U zegt toe in ieder geval drie

brieven te sturen een pian van aanpak december 2022 een

tussenrapportage in mei 2023 en een finale brief in eerste helft van

2024 Er worden ook enkele concrete punten genoemd die in ieder gevai
in de decemberbrief worden meegenomen

Toelichting
Dhr Van Weyenberg en mevr Maatoug hebben een motie ingediend over de

afschaffing van de toeslagen Tweede Kamer 2022 2023 26200 nr 87 De

motie bevat het verzoek om een plan van aanpak met concrete acties en

uitvoerbare scenario s om de toeslagen afgeschaft te hebben in 2030 en de Kamer
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hierover voor 1 mei 2023 tc informeren Tijdens het debat hebben deze leden de

motie aangehouden en verzocht om binnen een week een reactie te ontvangen

op het voorstel om in december een eerste schets te ontvangen over hetgeen er

gaat gebeuren wat betreft de voorbereiding Als reden geeft hij aan dat hij tijdig
wil kunnen aangeven dat hij behoefte heeft aan wat anders en dat daarover dan

het debat kan worden gevoerd Verder benoemt hij nadrukkeiijk de grote

consequenties voor de fiscaliteit

U heeft in reactie op het verzoek van Van Weyenberg aangegeven dat u over het

verzoek met de ambteiijke organisatie wilt overleggen

Tijdens het Commissiedebat van 22 juni jl heeft u al conform verzoek in de

motie Van Dijk Maatoug toegezegd te komen met actualisatie van de

probleemanalyse en de beleidsoptles ter afschaffing van het toeslagenstelsel
Vanuit DGFZ hebben we daarna een start gemaakt met een plan van aanpal^je
aanpak zal ook gedragen worden door de toeslagdepartementen en DGTSL Uit di

eerste ambteiijke besprekingen van een concept plan van aanpak bleek dat zij
actief mee willen meewerken Een belangrijke inhoudelijke reactie was dit kost

de nodige capaciteit en die moet zo functioneei mogelijk worden besteed

CFaafom zo”u de focus moeten iiggen op reele beleidsooties zowel ooties die

eerder ai zijn geformuleerd als ook mogelijke nieuwe opties Binnenkort vindt

daartoe een gezamenlijk brainstormsessie plaats

0Toezegging in decemberbrief

De actualisatie van de uitwerking van de beleidsopties voor afschaffing van

toeslagen is al gestart U kunt daarom een procesbrief in december toezegqen

Om tegemoet te komen aan de behoefte van Van Vi eyenberg stellen we voor drfi

in bijgaande brief al enkele elementen te benoemen die in die decemberbrief aan

de orde zullen komen U schetst een plan van aanpak met het volgende
De inhoud van de definitieve rapportage in eerste helft 2024

De inhoud van de tussenrapportage in mei 2023

De beleidsopties die in ieder geval ter hand zullen worden genomen

Nog openliggende vragen en aspecten waarop de beleidsopties worden

getoetst

X

\

Wat betreft de openliggende vragen in december 2020 is een rapport
Alternatieven voorhet toeslagenstelsel aanqeboden aan de TK Deze bevatte 28

beleidsopties Sommige beleidsopties konden mede uit tijdsgebrek echter niet

getoetst worden op hun realiteitsgehalte omdat de juridische of

uitvoeringsimplicaties niet voldoende helder waren Als voorbeeld waarschijniijk
leiden de staatssteunregels ertoe dat een aantal beleidsopties omtrent de

zorgtoeslag juridisch niet mogelijk zijn maar dat was en is nog niet zeker Deze

openliggende vragen willen we in de definitieve rapportage we helder beantwoord

hebben

Communicatie

N v t

PoUtiek bestuurtijke context

Aanvaarde motie tUdens Commissiedebat 122 6 20221 Van Dilk Maatoug
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verzoekt de regering om een contourennota op te stellen waarin ten minste wordt

meegenomen

• een heldere analyse van de problemen met het huidige toesiagenstelsel
• een actualisatie van varianten indusief een tijdspad op hoofdlijnen om te

komen tot uiteindelijk het afschaffen van het toesiagenstelsel

• het samen optrekken met alle betrokken beleidsdepartementen
• het centraal stellen van de leefwereld van inwoners in de uitw erking

Aanoehouden motie tndens APB Van Wevenbera I^aatoua

verzoekt de regering een plan van aanpak met concrete acties en uitvoerbare

scenario s voor te bereiden om de toeslagen In 2030 afgeschaft te hebben en de

Kamer hierover voor 1 mei 2023 te tnformeren

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Sli Ministerie van Finanden

Directie Directe

Belastingen ToeslagenHEDEN

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Finanden Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Aangepaste brief inz toezegging procesbrief afschaffen

toeslagen

Datum

iSoktober 2022

Notanummer

2022 0000252728Aanleiding

Tijdens de AFB heeft dhr Van Weyenberg verzocht om een brief over zijn verzoek

om in december een procesbrief over de uitwerking van het afschaffen van

toeslagen te ontvangen Hij verzocht om een brief binnen een week U heeft

gereageerd op een conceptversie van de brief Bijgevoegd vindt u een aangepaste
versie

Bijlagen
1 Concept brief

Beslispunten
• Graag uw opmerkingen of akkoord op de brief Indien u akkoord bent

kunt u bijgevoegde brief ondertekenen

• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de vorige en deze nota

conform de beieidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten
In de brief zijn uw opmerkingen verwerkt

Wat u toezegt op te nemen in de decemberbrief is o i ambitieus maar

haalbaar

Conform uw verzoek zullen we een afspraak inplannen over het plan van

aanpak om uw toezeggingen vorm te geven

Naast een schone versie vindt u bijgevoegd ook een versie met

wijzigingen bijhouden

Toelichting
N v t

Communicatie

N v t

Politiek bestuurlijke context

Aanvaarde motie tiidens commissiedebat van 22 6 22 van Inge van Diik

MaatouQ

verzoekt de regering om een contourennota op te stellen waarin ten minste wordt

meegenomen

• Een heldere analyse van de problemen met het huidige toeslagenstelsel
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Een actualisatie van varianten inclusief een tijdspad op hoofdlijnen om te

komen tot uiteindelijk het afschaffen van het toeslagenstelsel
Het samen optrekken met alle betrokken beleidsdepartementen
Het centraal stellen van de leefwereld van inwoners in de uitwerking

Aangehouden motie tiidens AFB van Van Wevenbera Maatoua

Verzoekt de regering een plan van aanpak met concrete acties en uitvoerbare

scenario s voor te bereiden om de toesiagen in 2030 afgeschaft te hebben en de

Kamer hierover voor 1 mei 2023 te informeren

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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