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Datum 19 oktober 2022 

Betreft Besluit op uw Woo verzoek inzake de schade afhandeling 

van de toeslagenaffaire  

  

 

 

 

Geachte  

 

Met uw verzoek van 21 juli 2022 heeft u gevraagd om openbaarmaking van een 

aantal overzichten en werkinstructies inzake de schade afhandeling van de 

toeslagenaffaire. 

 

U vraagt om documenten waarin het volgende is vastgesteld: 

- Een overzicht met het aantal verzoeken per maand om de werkelijke 

schade te vergoeden dat is ingediend bij Toeslag herstel/UHT, CWS of dat 

op een andere manier bij uw organisatie is terecht gekomen. 

- Een overzicht waaruit blijkt voor hoeveel van deze aanvragen (per maand 

van indiening aanvraag) inmiddels een advies is uitgebracht aan de 

herstelorganisatie.                              

- Een overzicht waaruit blijkt in hoeveel van deze gevallen (per maand van 

indiening) UHT de aangevraagde schade heeft afgehandeld, een 

beschikking heeft afgegeven en is overgegaan tot betaling. 

- Een overzicht waaruit blijkt in hoeveel gevallen UHT het advies van de 

CWS heeft overgenomen en in hoeveel gevallen het advies naar CWS is 

teruggestuurd voor aanvullende informatie of is aangepast door UHT. 

- Een overzicht waaruit blijkt in hoeveel van de gevallen de CWS een 

aanvullende vergoeding voor de immateriële schade adviseert, de hoogte 

van de geadviseerde vergoeding en de toekenning van de aanvullende 

immateriële schadevergoeding door UHT. 

- Een overzicht met de doorlooptijden van de verschillende verzoeken 

werkelijke schade i.v.m. toeslagherstel. 

- De werkinstructies bij UHT voor de afwikkelingen van de adviezen die de 

CWS heeft afgegeven. 

Op 25 juli 2022 heb ik per mail de goede ontvangst van uw verzoek bevestigd. 

Op 24 augustus 2022 heeft een medewerker van mijn ministerie u per mail 

uitgenodigd voor een gesprek samen met een collega van de 

uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen (UHT). Op woensdag 31 augustus 2022 

heeft dat gesprek plaatsgevonden. Voorafgaand aan dit gesprek heeft u een deel 

van de gevraagde informatie ontvangen. U heeft naar aanleiding van het gesprek 

nog een tweetal vragen gesteld: 
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- U zou ook graag de werkinstructies vanuit de CWS ontvangen. Dat 

verzoek heb ik doorgestuurd naar de CWS. 

- U had gevraagd naar het personeelstekort bij UHT. Daarvoor verwijs ik u 

naar de begeleidende mail. 

Besluit                                                                                                             

Ik heb de door u gevraagde informatie vervat in één document. Deze maak ik 

hierbij geanonimiseerd openbaar. 

Wijze van openbaarmaking  

Het document dat (gedeeltelijk) openbaar wordt gemaakt, wordt samen met deze 

brief digitaal aan u toegezonden. 

 

Plaatsing op internet 

Het document wordt met een geanonimiseerde versie van het besluit op 

www.rijksoverheid.nl geplaatst.  

 

Vragen  

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact met 

ons opnemen via de contactgegevens in de colofon. Voor meer informatie over de 

Woo-procedure, kunt u kijken op rijksoverheid.nl.  

 

Hoogachtend,  

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN – Toeslagen en Douane 

namens deze, 

 

 

 

 

b/a 

 

mr. M.S. Bogtstra 

Directeur Juridische Zaken 
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Rechtsmiddelenclausule 

Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond 

van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit 

besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet 

worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de Directie 

Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te 

worden ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:  

a. naam en adres van de indiener;  

b. de dagtekening;  

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;  

d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen. 


