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Ministerie van Finanden

TERSTOND T B V LEESTIJD 16 UUR

TER BESL15S1NG

Aan

de staatssecretaris van Finanden Toeslagen en Douane

Programma DG Herstelbeteid

Persoonsgegevens

Datum

1 december 2022

nota
Notanummer

2022 0000290056Tekenversie T\«eede Kamer Stand van zakenbrief herstel

en antwoorden feitelijke vragen 11® en 12® VGR Bijiagen

1 Brief TK schoon TC

2 Antwoorden LvFV schoon

3 Opmerkingen Brief en LvFV

4 Technische briefing
5 Note s openbaar maken

Aanleiding

Bijgaand treft u ter tekening de stand van zakenbrief en antwoorden op de iijst van feitelijke

vragen over de 11® en 12® VGR voor de Tweede Kamer Tevens treft u een aangepaste versie

van de presentatie voor de technische briefing in de Kamer op 6 december

Beslispunten
1 Gaat u akkoord met de verzending van bijgevoegde brief en antwoorden Zo ja zou u

dan de kabinetsreactie willen ondertekenen

2 Gaat u akkoord met het openbaar maken van de bijgevoegde eerdere note s en de ni

voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

3 Gaat u akkoord met de bijgewerkte presentatie voor de technische briefing

K

Kernpunten
• De brief zai ook naar de Eerste Kamer worden gestuurd deze zal separaat aan u

worden voorgelegd

Toelichting

Feitelijke vraag 15 hier is nu nog een procesantwoord opgenomen Zodra de reactie van de

CWS op de brief van het Ouderpanel binnen is zai deze aan u voorgelegd worden en kan deze

wellicht nog ingevoegd worden

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

JInformatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Doc. nr. Datum Titel doc. Toelichting
1 10-11-2022 Nota-stas-TD- Decemberbrief In deze nota wordt ingegaan op de diverse noodzakelijke brieven aan de Eerste- en 

Tweede Kamer rondom de hersteloperatie tot aan het kerstreces
2 25-11-2022 Nota-stas-TD- Stand van zakenbrief herstel en antwoorden feitelijke vragen 11e en 12e 

VGR
In deze nota worden de eerste versies van de brief en de antwoorden op de feitelijke 
vragen ter bespreking voorgelegd.

3 29-11-2022 Nota-stas-TD- Voorbereiding debat Tweede Kamer over VGR 11 en 12 op 8 december 2022 Via deze nota worden volgende versies van de brief en antwoorden voorgelegd.
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TER BESPREKIIHG OT HET STAFOVERLEG

Aan y

de staatssgjgKetaris van Financien Toeslagen en Douane

Programma DG

Herstelbeleid

Persoonsgegevens

Datum

10 november 2022

nota Decemberbrief Notanummer

2022 0000276738

Bijiagen

r

Aanleiding
In deze nota wordt ingegaan op de diverse noodzakelijke brieven aan Eerste en Tweede

Kamer rondom de hersteloperatie tot aan het kerstreces

Kernpunten

Op S december 2022 is het commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag in

de VC Fin waar de 11® en 12® VGR op de agenda staan De Tweede Kamer heeft

aangekondigd op 17 november 2022 de vragen in te dienen en daarbij zulien vragen

deze mteriiik 2 december ZQZZ teJoeantwoorden I\la beantwoording van de vragen

maar voor het commissiedebat wil de VC Fin een technische briefing
• Voorstel is om in de brief in ieder geval de volgende onderwerpen mee te nemen

o Mediation

o Laatste stand van zaken VSO s

o Eerste ervaringen naar aanieiding van start kindregeling
o Voorultbiik wanneer meer inzicht in versnellen verbeteren

• In de 12® VGR en in het debat met de Eerste Kamer zijn een aantal toezeggingen

gedaan om mogeiijk ai eerder dan met de Q4 2022 13® VGR de Kamers te

informeren over de hersteloperatie Het gaat hierbij om

Versnelien en verbeteren inclusief over ingebrekestellingen aan EK en TK

a Bevindingen van maatregelen in het bezwaarproces TK

3| Brief over juridisch advies over begrip institutioneie vooringenomenheld EK

4I Brief n a v motie Verkerk over noodzaak verdubbeiing noodvoorziening EK

sj Nogmaals kijken naar informeie schulden EK

1 over versneiien en verbeteren is toegezegd dat het streven is voor eind

Ull diFjaar hieroVfer iets sturen voor 8 december 2022 gaat niet lukken wel een korte

Ilf vooruitblik

• ^ Bij ioq^egging 2 over het bezwaarproces is toegezegd dat het streven is eind dit jaar
de bevindingen met de Kamer te deien en daarover te rapporteren in de volgende
VGR Ook dit gaat niet voor 8 december lukken

• In de decemberbrief kan het verzoek van de VC Fin meegenomen worden over een

reactie op een brief over juridisd^ kusLeri Hlerover l rijgt u volgende week separaat
een nota Tevens^ouden de Kamervragen Van Dijk over vaststeilingovereenkomsten
met de brief meegezonden kunnen worden hierover ontvangt u eveneens een

separate nota

• Voor de nieuwe motie Prast zal aan u separaat een brief ten behoeve van de

stemmingen op 15 november 2022 worden voorgelegd Na de stemming over deze

To
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motie wordt aan een brief voor de Eerste Kamer gewerkt speciaal voor toezeggingen
3 en 4 hierboven en mogelijk de nieuwe motie Prast Graag bespreken we met u de

timing van deze brief aan de Eerste Kamer

• Hpt ti jdpar] ynnr rip crbrifrolijli o vranen zien we ak volot

o 17 nov ontvangst feiteiijke vragen

o 25 nov beantwoording in tas

o 28 nov bespreken beantwoording
o Uiterlljk 2 dec verzending TK

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Finanden
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HEDEN

TER BE5PREKING 28 NOVEMBER 11 45

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Prograirmia DG

Herstelbeleid

Persoonsgegevens

Datum

25 novetnber 2022

nota stand van zakenbrief herstel en antwoorden feitelijke

vragen 11® en 12® VGR

Notanummer

2022 0000279709

Bijiagen
1 Cpt brief TK

Cpt Antwoorden LvFV2

Aanleiding

Bijgaand treft u ter bespreking de stand van zakenbrief en antwoorden op de lijst van feitelijke

vragen over de 11® en 12® VGR Deze worden besproken op maandag 28 november 2022 om

^ 3o ^1 45 Streven is verzending uiterlijk 2 december 2022 conform gevraagd door de VcFin

ncoeAth cr

Kernpunten

Er zijn 48 feitelijke vragen gesteid door de Kamer De beantwoording vindt u in de

bijiage Naar aanieiding van de feitelijke vragenronde zijn de volgende thema s

relevant om hier te melden

0
O rondom de informatiebrochure vraag 20 heeft een afstemmingsfout met de

drukker piaatsgevonden als gevolg waarvan het moment van verzending

verplaatst
o als gevolg van ander dj^^yjdegebruik is de indruk ontstaan dat de realisatie bij

de CWS lager was dafifeiteT^ het geval was

• Een aantal antwoorden geel gemarkeerd worden of zijn momenteel nog verder

uitgewerkt
• Het tekstvoorstel in de stand van zakenbrief ten aanzien van de reactie op de brief van

Corpocom is gebaseerd op nota 283829a U heeft aangegeven deze nota te willen

bespreken hetgeen gepland staat op 1 december aanstaande

• 1 De Eerste Kamer zal ook een dergelijk brief ontvangen waarbij tevens aangekondigd C

I wordt dat er nog een aparte brief volgt naar aanleiding van de gedane toezeggingen O

i en aangenomen modes uit het debat van 1 november jl

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

InformatTe die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Miniscerie van Financien

ho n \l Oo u

DG Herstel

TERBESPREKING

Aan

de staatssGcretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Voorbereiding debat Tweede Kamer overVGR 11 en 12

op 8 december 2022

Datum

29 november 2022

Notanummer

Bijiagen
1 Concept presentatie

2 Antwoorden feitelijke vn

Aanleiding

Op 8 december vindt het debat plaats over de 11® en 12® voortgangsrapportages
over de hersteloperatie Uiterlijk 2 december verlangt de Tweede Kamer een

reactie op 48 feiteiijke vragen Tegelijkertijd daarmee wordt een brief gestuurd
die de Kamer informeert over een aantal actuele ontwikkelingen rondom de

hersteloperatie Op 6 december is een technische briefing gepland aan de Tweede

Kamer Op woensdag 30 november om l^ff uur worden de bijgewerkte
antwoorden en de presentatie voor de technische briefing met u besproken

^ 00

Bespreekpunten

bijgewerkte antwoorden feitelijke vragen en decemberbrief

presentatie technische briefing

Kernpunten
De presentatie geeft de situatie weer zoals die beschreven is in de 11® en 12 VGR

en gaat in op de volgende hoofdpunten
1 Introductie lie en 12e VGR

• Start Kindregeling
• Vaststeilingsovereenkomsten VSO

• Ouders in het buitenland

• Ouderinitiatieven

2 UHT

Voortgang financieel herstel

Vervolgprocedures bezwaar CWS IGS BNTB

Overige ontwikkelingen dossiers mediation

Schuldenaanpak
Stand van zaken

Voortgang private schuldenaanpak Loket al betaalde schulden

3

Toelichting
Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context
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De antwoorden op de feitelijke vragen en de technische briefing makel deel uit

van de voorbereiding op het debat over de 11^ en 12® Voortgangsrapportage

Kinderopvangtoeslag KOT met de Tweede Kamer op 8 december 2022

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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