
1 
 

Lijst lopende toezeggingen hersteloperatie 
Versie 3 februari 2023 

Tijd. 
Nr. 

Datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor Q4-22 Voortgangsrapportage 

1 7-jul-21 De publicatie van de resterende aanvullende voorbereidingsdossiers en de 
aan de ADR aangereikte documenten op het informatiepunt KOT is uiterlijk 
dit najaar voorzien. 

Brief Aanvullende dossiers 
(35510-61) 

Deze toezegging bevindt zich in de afrondende fase. Uiterlijk in de volgende 
Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen wordt u geïnformeerd over de 
stand van zaken betreffende deze toezegging.   

2 14-apr-22 Het kabinet is voornemens om de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie 
toeslagen in te trekken op het moment dat de Wet hersteloperatie 
Toeslagen door beide Kamers is aanvaard. 

Brief Aanbieding 10e 
Voortgangsrapportage  
kinderopvangtoeslag (31066-
1003) 

Het intrekken van de wet delegatiebepalingen is in voorbereiding. 

3 15-jul-22 De instellingsregeling voor de Bezwaarschriftenadviescommissie zal 
aangepast worden zodat bij toekenning van € 30.000 de zaak niet langer 
aan de BAC voorgelegd hoeft te worden. 

11e Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage bij 
31066-1093) 

Een stand van zaken betreffende deze toezegging is opgenomen in hoofdstuk 
1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022.   

4 19-okt-22 Het kabinet zal een voorstel van wet indienen tot intrekking van het 
wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen op het moment dat de 
hersteloperatie toeslagen is afgerond. Het kabinet zal zowel de Eerste 
Kamer als de Tweede Kamer tijdig informeren over het voornemen tot 
intrekking van het onderhavige wetsvoorstel. 

Memorie van antwoord Wet 
hersteloperatie toeslagen 
(36151-E) 

Dit is een lopende toezegging. 

5 19-okt-22 Het kabinet verwacht een wetsvoorstel met daarin de ex-partnerregeling in 
april 2023 te kunnen laten indienen bij de Tweede Kamer. Het voornemen 
is om dat wetsvoorstel met ingang van 1 juli 2023 in werking te laten 
treden. 

Memorie van antwoord Wet 
hersteloperatie toeslagen 
(36151-E) 

Dit is een lopende toezegging. Deze toezegging zal formeel worden afgedaan 
bij indiening van het aanvullend wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen.   

6 14-nov-22 De Tweede Kamer zal over de evaluatie van de pilot met de 
vaststellingsovereenkomsten worden geïnformeerd zodra enkele ouders 
succesvol overeenstemming hebben bereikt over de compensatie. 

Beantwoording Kamervragen 
Inge Van Dijk over het bericht 
‘Ook poging schadeafhandeling 
ouders toeslagenaffaire te 
versnellen vertraagd' 
(2022Z20168) 

De evaluatie van de pilot met de vaststellingsovereenkomsten heeft nog niet 
plaatsgevonden. De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd zodra 
deze pilot heeft plaatsgevonden.   

7 8-dec-22 In de volgende Voortgangsrapportage zal in het kader van de kindregeling 
en rol van gemeenten in schuldhulpverlening worden ingegaan over 
mogelijkheden met betrekking tot het samenwerken met het Jongeren 
Perspectieffonds voor kinderen en jongeren met schulden. 

Commissiedebat hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

De kamer wordt over de voortgang van deze toezegging geïnformeerd in de 
volgende Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. 

 


