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Begin September heeft u op advies van Toeslagen besloten om de VGR

over de eerste vier maanden niet aan de Kamerte sturen

In plaats daarvan is een VGR over de eerste acht maanden opgesteld die

op het moment van verzenden aan de Kamer actueler is

De ADR doet momenteel onderzoek naar de onderbouwing van de feiten

die in de VGR staan Mogelijk leidt dit onderzoek nog tot beperkte
tekstuele wijzigingen

Stand van de uitvoering

Dit is de eerste keer dat Toeslagen de Stand van de uitvoering SvdU

verstuurt De SvdU komt voort uit de kabinetsreactie op de Pok en is

bedoeld om belangrijke uitvoeringssignalen te delen met de

opdrachtgevers en de politiek
U zal mede namens de bewindspersonen van de andere

toesiagdepartementen een reactie geven op de SvdU van Toeslagen
In de SvdU geeft Toeslagen weer welke verbetermaatregelen binnen de

organisatie zijn genomen om meer toekenningszekerheid te bereiken

wordt weergegeven welke afwegingen Toeslagen maakt bij de uitvoering
van haar taken en worden knelpunten benoemd die Toeslagen daarbij
ervaart

Het gaat hierbij uitdrukkelijk om knelpunten die niet zonder de hulp van

toeslagdepartmenten en of de politiek kunnen worden opgelost
Aan bod komt onder meer

o de afhankelijkheid van IV systemen en de beperkte
mogeiijkheden hler grote veranderingen In aan te brengen

o de ontviechting en

o discretionaire ruimte

Voor de totstandkoming van de SvdU is gesproken met medewerkers uit

alle geledingen van Toeslagen Hun voorbeelden zijn gebruikt ter

illustratie van de knelpunten die worden ervaren

Verdere oroces

Voor het Jaarplan en de SvdU loopt de afstemming met de opdrachtgevende

departementen de Belastingdienst en de Douane parallel aan het versturen van

deze documenten aan u

De nog te ontvangen suggesties van u en deze departementen zullen worden

verwerkt in de tekenversie van het Jaarplan en de Stand van de uitvoering

Momenteel voert de ADR onderzoek uit naar de onderbouwing van de feiten die in

de VGR zijn opgenomen Mogelijk leidt dit nog tot kleine tekstuele aanpassingen
Voor de VGR heeft afstemming met de opdrachtgevende departementen al

plaatsgevonden Hun suggesties en de eventuele suggesties van u zullen worden

ite acht maanden van 2021verwerkt in de tekenversie van over de

De huidige planning is datpp vrijdag 12 november vpbr alle stukken een

tekenversie gereed is Met

de stukken maken Het uiteindeTijk doel is de drie documenten met een

begeleidende brief die vooraf ter goedkeuring aan u zal worden voorgelegd

uiterlijk 19 november aan de Eerste en Tweede Kamer te sturen

e^ersie zullen irmgevers een proefdruk van

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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ri Ot9 ^ °ta aanbieding pakket Jaarplan 2022 VGR eerste 8

maanden 2021 Stand van de Uitvoering inci

beleidsreactie en voortgangsrapportage motie Lodders

naeor ^\ch [cxicters
Aanleiding
Hierbij ontvangt u een uitgebreid patfket dat bij voorkeiV morge^ 26 november

met de Tweede Kamer zal worden gedeeld fWO jf 1
• Het Jaarplan Toeslagen 2022 l UH
• De eerste Stand van de Uitvoering Toeslagen indusief de gezamenlijke

beleidsreactie opdrachtgevers Toeslagen
• De Voortgangsrapportage Toeslagen over de eerste acht maanden van

2021

• De vervoigbrief reactie Motie Lodders van Weyenberg inventarisatie

knelpunten en opiossingen in het huidige toeslagenstelsel

persoonsgegevens
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1 aanbiedinsgbrief Tweede

Kamer

2 Jaarplan Toeslagen 2022

3 Stand van de uitvoering
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Toeslagen eerste acht
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■ ‘^oTvervolgbrief reactie Motile
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Beslispunten

Wilt u indien u akkoord bent met de verzending van het pakket zoals nu

voorligt deze ondertekenen

Wilt u indien u akkoord gaat met de vervoigbrief motie Lodders Van

Weyenberg deze ondertekenen
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Jaarplan Toeslagen 2022

Het jaarplan heeft u eerder ontvangen en akkoord bevonden Alleen het

voorwoord van de voortgangsrapportage over de eerste acht maanden wordt nog

aangepast gU_Ob

Xa 4c_TC
Stand van de Uitvoering
De Stand van de uitvoering heeft u eerder ontvangen en akkoord bevonden Op
verzoek van DGFZ zijn nog een aantai wijzigingen doorgevoerd De Stand en de

beleidsreactie liggen voor bij de departementen vanwege verzending mede

namens VWS heeft al akkoord gegeven en van BZK en SZW wordt vandaag of

uiterlijk morgen verwacht

VGR eerste acht maanden

De Auditdienst Rijk ADR doet bij iedere Voortgangsrapportage onderzoek naar

de onderbouwing ervan Doelstelling van het onderzoek is om de opdrachtgevers
en de Tweede Kamer te informeren over bevindtngen naar aanletding van

uitgevoerd onderzoek of de onderwerpen van het jaarplan 2021 Toeslagen
worden geraakt in de Voortgangsrapportage en in hoeverre de gerapporteerde

gegevens in overeenstemming zijn met de onderliggende basisdocumentatie Van
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dit onderzoek maakt de ADR een rapport dat mee gestuurd wordt met de

Voortgangsrapportage
Het voorwoord van de voortgangsrapportage over de eerste acht maanden wordt

nog aangepast

Vervoigbrief rectie Motie Lodders van Weyenberg
De stukken motie Lodders van Weyenberg zijn separaat aan u gezonden via

Digidoc Deze liggen parallel ook bij SZW voor ter akkoord op de stukken en voor

akkoord op verzending in het pakket VGR

Vanuit SZW verwachten we daar vrijdag antwoord op Indlen u of de

staatssecretaris SZW nog niet akkoord kunnen gaan met de vervoigbrief motie

Lodders van Weyenberg zullen deze stukken ui_t het pakket VGR worden gehaald
en op een later tijdstip separaat verzonden worden

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

NIet van toepassing

Pagina 2 van 2

00002



Valt bulten relkwljdte

Van [
Verzonden donderdag 18 november 2021 09 18 55 UTC 01 00 Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna

Aan [

persoonsgegevens
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Ondenfverp FW 20211117 Jaarplan Toeslagen 2022 concept inci kaders versie 17 november

En hier nog paar kleine opmerkingen bij Jaarplan
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Korte Voorhout 7 [ 2511 CW [ Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

persoonsgegevens

Van Huffelen AC Alexandra van STAS

Verzonden donderdag 18 november202100 00

Aan
persoonsgegevens

Onderwerp 20211117 Jaarplan Toeslagen 2022 concept inci kaders versie 17 november

Met dank voor deze tekst Zie nog een paar kleine opmerkingen
Groet

Alexandra

□it bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afeender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain infbmation that is not intended for you If you are not the addressee or ifthis message was sent to you bymistake you are requested to infomi the

sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages S€S

attachedfile 20211117 Jaarplan Toeslagen 2022 concept incl kaders versie 17 november docx

DG Toeslagen stelt e mail niet open voor aanvragen aangiften bezwaarsclniften veKoeken klachten ingebrekestellingen
en sooitgelijke fonnele berichten

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde Het bericht kan veitrouwelijke informatie bevatten waaiToor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ont\raiigen wordt u verzocht het te verwijderen en de

afzender te mformeren

Allowances Administi’ation of tlie Netlierlands does not accept filings requests appeals complaints notices of default or

similar foimal notices sent by email

Tlus message is solely intended for tlie addressee It may contain mfoimation tliat is confidential and legally privileged If

you are not tlie intended recipient please delete tliis message and notify tlie sender
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