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Lijst 2 lopende toezeggingen achtste VGR KOT 
Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 

toezegging 
Stand van zaken voor 8e VGR  

1.  10-jun-20 De staatssecretaris zegt toe de ministeriële regeling, 
waarin de nadere regels voor de hardheidsregeling staan, 
eind juni naar de Kamer te kunnen sturen. De in een 
ministeriële regeling opgenomen compensatieregeling 
volgt later. 

Nota n.a.v. verslag Wet 
hardheidsaanpassing 
Awir, 35468, nr. 11. 

Een concept van de ministeriële regeling met de nadere regels voor de hardheidsregeling 
is op 8 juni 2020 naar uw Kamer gestuurd (35468 nr. 10). De definitieve ministeriële 
regeling met die nadere regels is op 1 juli 2020 naar uw Kamer gestuurd (35468 nr. 44). 
Het opnemen van de compensatieregeling in een ministeriële regeling vindt pas plaats op 
het moment dat in de wet een delegatiegrondslag is opgenomen die het mogelijk maakt 
de compensatieregeling te verbreden naar de hardheidsregeling (hiertoe zal een 
wetsvoorstel worden ingediend). Dit om te voorkomen dat een reeds in werking getreden 
beleidsbesluit met een ruimere werking van de compensatieregeling van kracht is, terwijl 
op een later moment een compensatieregeling in een ministeriële regeling met een 
beperktere reikwijdte inwerking treedt.  

2.  16-jun-20 De staatssecretaris zegt toe in de tweede helft van dit 
jaar het beleidsbesluit Compensatieregeling CAF 11 en 
vergelijkbare (CAF-) zaken d.d. 25 mei om te zetten in 
een ministeriële regeling. Ik beoog daarbij geen enkel 
verschil tussen het Besluit en de ministeriële regeling. 
Het is een formele stap om het beleidsbesluit te 
bestendigen met een wettelijke basis. 

Brief, 35468, nr. 39. Het opnemen van de compensatieregeling in een ministeriële regeling vindt pas plaats op 
het moment dat in de wet een delegatiegrondslag is opgenomen die het mogelijk maakt 
de compensatieregeling te verbreden naar de hardheidsregeling (hiertoe zal een 
wetsvoorstel worden ingediend). Dit om te voorkomen dat een reeds inwerking getreden 
beleidsbesluit met een ruimere werking van de compensatieregeling van kracht is, terwijl 
op een later moment een compensatieregeling in een ministeriële regeling met een 
beperktere reikwijdte inwerking treedt. 

3.  4-dec-20 Als later deze maand duidelijk is of de Wet Verbetering 
Uitvoerbaarheid Toeslagen wordt aangenomen, zal ik een 
uitvoeringstoets laten doen op de voorgestelde 
verlenging van de standaard reactie- en rappeltermijnen 
voor alle brieven naar drie weken, en voor brieven na 
verstrijken van het Toeslagenjaar naar vier weken. Ik zal 
uw Kamer informeren over de uitkomst hiervan (in het 
eerste kwartaal van 2021).  

Brief nadere toelichting 
reactie- en 
rappeltermijnen 
(31066-752) 

De uitvoeringstoets is voorgelegd aan een panel van burgers. Ik zal u hier in oktober 
nader over informeren. 

4.  18-jan-21 Op termijn zullen ook de voorbereidingsdossier voor 
nieuwe bewindspersonen op het informatiepunt worden 
gepubliceerd. 

Lijst van feitelijke 
vragen POK antwoord 
195 (35510-46) 

Dit is een lopende toezegging. 

5.  18-jan-21 De agenda’s van bewindslieden en topambtenaren 
worden beschikbaar gesteld om te achterhalen wanneer 
contact is geweest met de commissie AUT. Wanneer al 
deze gegevens beschikbaar zijn, zal ik de uitkomsten 
spoedig met u delen, in beginsel bij een volgende 
voortgangsrapportage Toeslagen.  

Lijst van feitelijke 
vragen POK antwoord 
376 (35510-46) 

Verslagen van deze overleggen op bewindsliedenniveau zijn, voor zover beschikbaar, 
openbaar gemaakt bij de Wob besluiten van 11 dec 2020 en 18 jan 2021 en staan op het 
informatiepunt kinderopvangtoeslag. Een overzicht van alle overleggen met de 
ambtelijke top volgt. 

6.  1-feb-21 Samen met de benoemings- en vergoedingsbesluiten 
voor alle drie de commissies, worden deze (de 
instellingsregelingen) in de loop van dit kwartaal 
gepubliceerd.  

Vijfde 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-824) 

De ministeriële regelingen van de Commissie Werkelijke Schade en van de Commissie 
van Wijzen zijn op 15 juni 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd (31066-847) en tevens 
op 16 juni in de Staatscourant gepubliceerd (2021-29438 en 2021-29442). De 
ministeriële regeling van de bezwaarschriftenadviescommissie is nog niet gereed, omdat 
met betrekking tot deze commissie nog uitwerkingsvraagstukken speelden. Wij streven 
ernaar dit zo spoedig mogelijk af te ronden. 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 8e VGR  

7.  1-feb-21 De kosten van deze subsidieregeling voor juridische 
bijstand worden op dit moment geraamd op circa € 16 
mln. voor de jaren 2021-2025. De daadwerkelijke 
afrekening geschiedt jaarlijks op realisatiebasis, waardoor 
de uiteindelijke kosten hoger of lager kunnen uitvallen 
dan de huidige raming van ca. € 16 mln. Hierover wordt 
uw Kamer middels de reguliere budgettaire 
besluitvormingscyclus geïnformeerd. 

Vijfde 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-824) 

Dit is een lopende toezegging. 

8.  1-feb-21 Daarnaast is met de Raad voor de rechtspraak overleg 
over de bij de rechtbanken eventueel nog aanwezige 
beroepsdossiers Toeslagen die voortijdig vernietigd zijn 
en zal met betrekking tot de hoger-beroepdossiers 
contact worden opgenomen met de afdeling 
Bestuursrechtsspraak van de Raad van State. Hierover 
zal ik u in een volgende voortgangsrapportage nader 
informeren. 

Vijfde 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-824) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.7 van bijgaande achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag.  

9.  8-feb-21 Ik ga deze digitale “upload”-functie (die bij de 
Uitvoeringsorganisatie Herstel Kinderopvangtoeslag is 
gerealiseerd) ook beschikbaar maken voor alle processen 
binnen Toeslagen. Om de transparantie van het proces 
voor de Toeslaggerechtigde te versterken ga ik de 
medewerkers van de BelastingTelefoon beter in staat 
stellen om na te gaan wat de status van een ingezonden 
stuk is. Een volgende stap is dat toeslaggerechtigden 
automatisch worden geïnformeerd over de status. In lijn 
met de oproep van mevrouw Lodders bepleiten de 
onderzoekers de wenselijkheid van een dergelijke Track & 
Trace voorziening.  

Brief hersteloperatie 
t.b.v. AO 10 februari 
2021 (31066-796) 

Een pilot binnen twee toezichtteams met de upload functionaliteit is recent afgerond. 
Begin oktober wordt de koppeling met DigiD gerealiseerd, waarna de upload-voorziening 
beschikbaar is voor bredere uitrol. Dit maakt het mogelijk dat burgers gevraagde 
documenten ook in kunnen sturen met behulp van een specifieke link. Op dit moment 
wordt bekeken hoe verdere uitrol binnen de rest van de organisatie kan worden 
vormgegeven. Ik zal u hierover in een volgende voortgangsrapportage informeren. 

10.  8-feb-21 Zodra meer bekend is over de kindregeling (en de 
budgettaire gevolgen daarvan) zal ik uw Kamer daarover 
informeren. 

Antwoorden op 
Feitelijke Kamervragen 
vijfde VGR KOT (31066-
795) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.1 van bijgaande achtste 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

11.  8-feb-21 In de volgende voortgangsrapportages zal ik u blijven 
informeren over de ontwikkelingen en voortgang op de 
verbreding naar andere toeslagen.  

Antwoorden op 
Feitelijke Kamervragen 
vijfde VGR KOT (31066-
795) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.3 van bijgaande achtste 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

12.  23-feb-21 De staatssecretaris zegt toe aan mevrouw Karimi en de 
heer Van Rooijen samen met de minister van SZW te 
kijken naar leenbijstand en de Eerste Kamer te 
informeren over de uitkomsten ervan. 

Plenair debat Eerste 
Kamer Incidentele 
suppletoire begroting 
Financiën 2021 inzake 
Herstel Toeslagen 

In overleg tussen de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van SZW 
wordt de situatie rond de leenbijstand bekeken. Beide Kamers zullen hierover in een 
Kamerbrief verder worden geïnformeerd.  

13.  8-apr-21 De resultaten van het onderzoek door KPMG naar de 
meldingen van de heer Niessen worden meegenomen in 
het verbetertraject dat in gang is gezet om te borgen dat 
Toeslagen conform de wet- en regelgeving werkt. Over 
de voortgang zal ik u in de Voortgangsrapportages 
kinderopvangtoeslag rapporteren.  

Zesde 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-805) 

Hierover wordt u in een volgende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag 
geïnformeerd. 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 8e VGR  

14.  8-apr-21 Wij zullen in de loop van volgend jaar onderzoeken in 
hoeverre wij een overzicht kunnen maken van enerzijds 
ouders die in het verleden bij een beroepsprocedure 
betrokken zijn geweest en anderzijds ouders die zich voor 
herstel hebben gemeld.  

Zesde 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-805) 

Dit is een lopende toezegging. 

15.  25-mei-21 Het is mijn ambitie alle regelingen die nodig zijn om 
ouders te helpen, ook de regeling voor ouders die in een 
faillissement zijn beland, voor de zomer met de Kamer te 
delen.  

Beantwoording 
Kamervragen (194) 
zesde VGR KOT 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.4 van bijgaande achtste 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

16.  27-mei-21 De staatssecretaris zegt toe dat we blijven monitoren of 
we grote verschillen zien tussen de beoordeling van 
ouders van voor 2012 en na 2012 

Commissiedebat 
Tweede Kamer 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

Indien we verschillen constateren zullen we hierover berichten in de 
voortgangsrapportages. 

17.  22-jun-21 Een verdere uitwerking, een juridische toets en een 
uitvoeringstoets van de financiële tegemoetkoming (voor 
kinderen) zijn noodzakelijk. Daarnaast verkennen we de 
uitwerking van het bredere programma in nauwe 
samenwerking met de betrokken departementen en 
gemeenten. Hier kom ik in de volgende VGR op terug.  

Brief Aanbieding 
zevende 
Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag 
(31066-854) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.1 van bijgaande achtste Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag.  

18.  22-jun-21 Zodra er 50 representatieve adviezen zijn uitgebracht 
door de CWS, kan hierover in de eerstvolgende 
voortgangsrapportage aan uw Kamer verslag worden 
uitgebracht.  

Zevende 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-854) 

Er zijn nog geen 50 representatieve adviezen. De CWS zal dit najaar komen met de 
beloofde informatie en inzicht van deze eerste 50 adviezen. Ik zal u hierover in een 
volgende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag informeren. 

19.  22-jun-21 Ik zal uw Kamer in elke rapportage over de voortgang 
van de pilots die zien op betekenisvol herstel en 
behandelen in één dag informeren.  

Zevende 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-854) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 1.1 van bijgaande achtste 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

20.  22-jun-21 Over de nog uit te werken plannen en planning voor het 
ontwikkelen van een grote community waar álle kinderen 
en jongeren onder elkaar kunnen zijn informeer ik de 
kinderen en uw Kamer zo snel mogelijk.  

Zevende 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-854) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.1 van bijgaande achtste 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

21.  22-jun-21 Het kabinet zal de (incidentele) suppletoire begroting 
voor de voorgestelde richtingen voor niet-KOT, ex-
partners en kinderen naar verwachting na de zomer aan 
het parlement aanbieden.  

Zevende 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 31066-854) 

De (wijziging van een) begrotingswet waarmee de budgettaire gevolgen van de 
voorgenomen regelingen voor niet-KOT, ex-partners en kinderen worden verwerkt, wordt 
te zijner tijd aan uw Kamer ter autorisatie voorgelegd. Vóór of gelijktijdig aan het 
aanbieden van deze (wijziging van een) begrotingswet is immers parlementaire 
raadpleging rond het voorgenomen beleid vereist. 

22.  1-jul-21 Aan het lid van Raan wordt toegezegd om het voorstel 
om mensen op basis van hun informatie zelf een voorstel 
te laten doen hoe ze denken dat ze gedupeerd zijn en 
hoe ze geholpen kunnen worden, in kaart te brengen. 

Commissiedebat 
Tweede Kamer 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.6 van bijgaande achtste 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 
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Stand van zaken voor 8e VGR  

23.  1-jul-21 Aan lid Van Dijk wordt toegezegd om de kindregeling 
verder uit te werken met de kinderen.   

Commissiedebat 
Tweede Kamer 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.1 van bijgaande achtste 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

24.  1-jul-21 Er wordt aan de Kamer toegezegd om te bekijken hoe 
kinderen verder kunnen worden geholpen als dat steuntje 
in de rug hen niet voldoende helpt. 

Commissiedebat 
Tweede Kamer 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.1 van bijgaande achtste 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

25.  6-jul-21 De ADR zal gevraagd worden te reconstrueren wat er bij 
belastingschulden precies is gebeurd en hoe dit heeft 
kunnen gebeuren. De opdracht aan de ADR zal spoedig 
worden vastgesteld en verstrekt en de Tweede kamer zal 
geïnformeerd worden over de planning. 

Aanbiedingsbrief bij 
onderzoek ADR - 
grensbedragen 
opzet/grove schuld 
(O/GS) en minnelijke 
schuldsanering 
natuurlijke personen 
(MSNP) 

Over de opdracht zijn inmiddels gesprekken gevoerd met de ADR en momenteel wordt 
gekeken op welke termijn het onderzoek bij de ADR kan worden ingepland, Zodra het 
onderzoek is vastgesteld zal u worden geïnformeerd over de planning.  

26.  7-jul-21 De staatssecretaris zegt toe naar aanleiding van nieuwe 
feiten in ADR-rapport over grensbedrag bij O/GS na te 
denken over of voor mensen die onterecht OGS hebben 
gekregen de compensatie hoog genoeg is (100/130%) in 
de herstelregeling. 

Debat Tweede Kamer 
over het verslag van de 
Parlementaire 
ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag 

Hierover wordt u in een volgende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag 
geïnformeerd. 

 


