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Bijtagen

Aanleiding
• Op donderdag 1 december ji is met u de concept brief besproken om de

Tweede Kamer te informeren over de uitwerking van een op 13 juli 2022

gestuurde gezamenlijke brief met de minister van SZW Met die brief is de TK

geinformeerd over een fout in de uitbetaling bij de herstelactie kindgebonden
budget

• Naar aanleiding van de bespreking van 1 december jl en de verdere

afstemming met SZW en de SVB treft u bijgaand een definitieve verste van de

brief aan Oeze brief wordt parallel afgestemd met de minister van Socials

Zaken en Werkgelegenheid

2

Beslispunten
1 Bent u akkoord met de brief Zo ja verzoeken wij u de brief te ondertekenen

De brief is parallet ter akkoord bij het ministerie van SZW de lijn is gegaan

Zodra deze afstemming er is kan de brief worden verzonden aan de Tweede

Kamer

2 Gaat u akkoord met het openbaar maken van de eerdere nota s en de nu

vooriiggende nota s conform de beieidslijn Actleve openbaarmaking nota s

Omiijnde passages worden na akkoord onleesbaar gemaakt voor publicatie

lA^

Kern

Een groep van 500 veelal in het buitenland woonachtige ouders heeft ten

onrechte kindgebonden budget toegekend gekregen en aan ruim 300 ouders is

ook daadwerkeiijk € 1 7 min ind rente uitbetaald

• Het herstel van de fout in de systemen van Toeslagen en het uitwissefen van

de Juiste gegevens met de SVB is zeer complex en leidt bij een deel van de

popuiatie tot complicaties in de samenioop tussen de nationale wet de

gegevensdeling op grond van internationale verplichtingen en de

systeemtechnische beperkingen
Het voorstel is de TK in een afzonderlijke brief te informeren over de

afwegingen en de knelpunten waarbij recht wordt gedaan aan de

opiossingsrichting zoals genoemd in de brief van 13 juli en waarmee tevens

rekening wordt gehouden met het belang van de burger de wetteiijke

bepalingen en de internationale verplichting tot gegevenslevering
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Toelichting
• Eind 2021 is de herstelactie kindgebonden budget afgerond met uitzondering

van een beperkte groep van 500 veelal in het buitenland woonachtige
ouders waarbij voor een zorgvuldige afhandeling en het verkrijgen van

informatie meer tijd noodzakelijk was

• De Kamer heeft voor de afhandeling van deze laatste groep ouders bij wie de

toeslaggerechtigde of diens toeslagpartner deels in het buitenland woont of

woonde een motie aangenomen die ook oproept niet eerder tot betalingen
over te gaan dan wanneer alle relevante gegevens bekend zijn en daarop

nauwgezet de nabetaling te doen ^

• Om uitvoering te geven aan deze motie zijn de relevante gegevens in het

buitenland opgevraagd en is daar waar deze informatie ook daadwerkelijk is

verkregen tot betaling overgegaan Uiteindelijk is er een kieine groep van 500

ouders overgebleven waarvan geen gegevens bekend zijn geworden en die

niet op een verzoek en rappel om informatie hebben gereageerd Voor deze

groep is een zorgvuldige nabetaling conform de motie niet mogelijk met als

gevolg dat geen recht op kindgebonden budget kon worden vastgesteld

zogenaamde nihilbeschikking en dus ook niet tot betaling kon worden

overgegaan De Kamer is hierover geinformeerd
^

• In de bovengenoemde brief van 13 juli jl is aan de Kamer melding gemaakt
van het feit dat in plaats van het melden aan deze ouders dat er geen recht

was op kindgebonden budget nihilbeschikking er door een fout in de

systemen aan deze groep van 500 ouders ten onrechte is gecommuniceerd
dat er wel recht was op kindgebonden budget Deze ouders hebben per abuis

een positieve beschikking ontvangen waarin staat dat zij recht hebben op

kindgebonden budget Op een dergelijke positieve beschikking voIgt normaat

gesproken automatisch een uitbetaling van het bedrag dat in de beschikking
is vastgesteld maar deze uitbetaling is na de constatering van de fout deels

door de SVB en Toeslagen tegengehouden Dit heeft er uiteindelijk in

geresulteerd dat aan ruim 300 van de 500 ouders in totaal € 1 7 min incl

rente is uitbetaald

• Rechtsbescherming van de ouders is meegenomen in het herstelproces Zo

worden besluiten genomen die vatbaarzijn voor bezwaaren beroep en in

voorkomende gevallen kunnen ouders zich ook wenden tot de civiele rechter

• Naar aanleiding van eerdere besprekingen en afstemming met SZW en de

SVB is de brief verder ingekort Alternatief is de kamer te informeren in de

verzamelbrief

Communicatie

Met de directie Communicatie wordt afgestemd of aanvullende communicatie

noodzakelijk is

PoUtiek bestuurlijke context

Eind 2021 is de herstelactie kindgebonden budget afgerond met uitzondering van

de bovenstaande groep veelal in het buitenland woonachtige ouders waarbij
voor een zorgvuldige afhandeling en het verkrijgen van informatie meer tijd

noodzakelijk was De Kamer heeft voor de afhandeling van deze iaatste groep

ouders bij wie de toeslaggerechtigde of diens toeslagpartner deels in het

buitenland woont of woonde een motie aangenomen die ook oproept niet eerder

‘ Kamerstukkcn II 2018 2019 35 010 nr 17 2020 2021 31 066 nr 785

Kamerstukken II 2021 2022 35 010 nr 26
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tot betalingen over te gaan dan wanneer alle relevante gegevens bekend zijn en

daarop nauwgezet de nabetaling te doen ^

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Actieve openbaarmaking beslisnota s

• Als bijiage treft u ook de beslisnota s aan die worden meegestuurd aan de

Tweede Kamer

• Naast persoonsgegevens worden ook een aantal passages uitgezonderd van

openbaarmaking vanwege het procesbelang van de Staat Deze passages zijn
in een kader opgenomen

’
Kamerstukken il 2018 2019 35 010 nr 17 2020 2021 31 066 nr 735
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Doc. nr. Datum Naam document

1 30-6-2022 Nota - Stas TD - Onterecht uitgekeerde bedragen KGB Herstel

2 28-9-2022 Nota - Stas TD - Fout in uitbetaling kindgebonden budget 

herstelactie (Kamerbrief 13 juli jl.)

3 19-10-2022 Nota - Stas TD - Fout in uitbetaling kindgebonden budget - 

opvolging brief 13 juli inzake herstelactie

4 25-11-2022 Nota - Stas TD - Fout in uitbetaling kindgebonden budget - 

opvolging brief 13 juli inzake herstelactie
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Ministerie van Finanden

Bureau DG

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Finanden Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Onterecht uitgekeerde bedragen KGB Herstel Datum

30 juni 2022

Notanummer

2022 0000181596

Bijiagen
1 Kamerbrief

Aanleiding
• Enkeie burgers hebben in juni contact opgenomen met de Belastingtelefoon
• Zij ontvingen een of meerdere DT beschikkingen dagtekening 16 juni 2022

en uitbetaiingen voor kindgebonden budget KGB over de jaren 2013 2019

• Deze burgers hadden deze toeslag en beschikkingen en betalingen niet

moeten krijgen omdat zij geen recht hebben op KGB herstel over de

betreffende jaren vanwege het niet reageren op uitvragen vanuit Toeslagen

omtrent het toeslagpartnerschap

Beslispunten
• Bent u akkoord met het informeren van de Tweede Kamer samen met de

minister van SZW over deze damage
• Zo ja wilt u de brief dan ondertekenen

Achtergrond
• Binds medio 2019 vindt de hersteloperatie kindgebonden budget plaats Deze

hersteloperatie vindt plaats als gevolg van een omissie in de uitvoering

waardoor ouders onterecht geen kindgebonden budget hebben ontvangen

Kamerleden Omtzigt en Bruins hebben in het kader van de herstelactie

kindgebonden budget een motie^ ingediend die oproept om niet eerder tot

nabetaling in het buitenland over te gaan dan wanneer alle relevante

gegevens bekend zijn en daarop nauwgezet de nabetaling te doen

Voor wat betreft de uitvoering van deze motie is er na overleg met

meerdere partijen waaronder SZW de SVB en Toeslagen in de zomer van

2021 besloten een uitvraagtraject te starten

jil

De damage
• Ongeveer 1 000 burgers die deels woonachtig waren in het buitenland

hebben in december 2021 een brief ontvangen met het verzoek

partnergegevens aan te leveren

• Ongeveer 500 burgers hebben niet gereageerd op het verzoek en het rappel

^
Tweede Kamer Motie van de leden Omtzigt en Bruins vergaderjaar 2018 2019 35 010

nr 21 12 September 2019
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In april 2022 hebben deze burgers daarom een beslisbrief KGB H TP B4

ontvangen waarin staat dat zij geen KGB herstel ontvan4ieB over ppn of

meerdere jaren vanwege het onthreken van infnrmaHe ovfir het nartnerqrhap
Doormen rout in de ultvoering menselijke fout hebben deze burgers echter

wel KGB ontvangen in juni bescmkking en betaling Pit had niet qemoeten

Populatle
• De totale populate bedraagt 497 burgers Het totaal bedrag aan onterechte

beschikkingen bedraagt circa € 2 5 miljoen inclusief belastingrente
• Een deel van deze populatie is ook daadwerkelijk uitbetaald Het gaat hierbij

om 310 burgers en een bedrag van circa € 1 7 miljoen inclusief

belastingrente
• Door Toeslagen is circa € 1 6 miljoen uitbetaald en circa € 100 000 door de

Sociale Verzekeringsbank SVB

• Niet in alle gevallen wordt kindgebonden budget rechtstreeks door Toeslagen
uitbetaald aan de betreffende burgers AIs de burger of diens partner ook

gezinsbijslag ontvangt uit een ander land dan loopt de ultbetaling van KGB

via de Sl 6 De SVB heeft voor 187 burgers de ultbetaling nog weten tegen te

houden circa € 800 000 35 burgers hebben wel een na betaling van de

SVB ontvangen en een bedrag aan vergoede rente

Binnen de damage populatie zijn 3 burgers aanwezig die ook onderdeel

uitmaken van de UHT populatie s

V s

Gevolgen ^
• Burgers hebben toeslagen KGB ontvangen over een of meerdere jaren \

terwijl zij hier geen recht op hebben en moeten dit mogelijk terugbetalen

w4AW
■

qJc
|kO

Oorzaak

• jj Menselijke fout bij het selecteren van de populatie is een bedrijfsregel niet

I goed toegepast Hierdoor is ook de populatie geselecteerd die niet had

1 moeten worden beschikt en uitbetaald

Besluitvorming
• Binnen DG Toeslagen is in afstemming met Vaktechniek en 5R B

onderstaande richting voor herstel opgesteld Deze herstelrichting is

vervolgens afgestemd met het Ministerie van SZW

1 Jaren 2017 t m 2019 Deze jaren mogen o b v de Awir artikel 21 lid 21

worden herzien in het nadeei helanohebbende

■ Deze beschikkingen kunnen worden herzien en de uitgekeerde

bedragen worden teruggevorderd Het gaat hierbij om een bedrag
van circa € 0 6 miljoen

2 laren 2013 t m 2016 Voor deze jaren geldt dat o b v de Awir artikel

21 lid 2 de herzieningsmogelijkheld niet kan worden gebruikt Wel kan

worden gecommuniceerd met belanghebbenden dat deze fout is

gemaakt en worden gevraagd of men bereid is het ten onrechte

ontvangen bedrag terug te storten
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• Voor deze jaren kan de burger worden verzocht het onterecht

ontvangen bedrag terug te betalen Het gaat hierbij om een bedrag
van circa € 1 1 miljoen

Herstel en communicatie

• Voor wat betreft de uitvoering van het herstel en communicatie worden

momenteel afspraken gemaakt en acties in gang gezet
o Burgers zulien op korte termijn een brief ontvangen waarin wordt

uitgelegd dat sprake is van een fout die heeft geleid tot een onterechte

betaiing Daarbij worden excuses gemaakt voor de ontstane situatie

o Burgers waarvan een telefoonnummer beschikbaar is zulien tevens zo

spoedig mogelijk worden gebeld om de fout uit te leggen excuses te

maken en aan te geven wat er van de burger wordt verwacht

• De jaren 2017 2019 zulien worden hersteld in het toeslagensysteem Burgers

ontvangen dan een DT herziening en een terugvorderingsbeschikking
• Voor wat betreft de jaren 2013 2016 wordt de burger in de hiervoor

genoemde excuusbrief verzocht het onterecht ontvangen bedrag terug te

storten op het rekeningnummer van Toeslagen\ de Belastingdienst
• Er is op operationeel en managementniveau intensieve afstemming met de

SVB en SZW over deze fout Er worden momenteel afspraken gemaakt n a v

het hiervoor benoemde besluit en de uitvoering van het hersteltraject

Finandete gevolgen
• Voor de jaren 2013 2016 wordt de burger verzocht het onterecht ontvangen

bedrag aan KGB terug te betalen Aannemelijk is dat niet iedereen dit ook zal

doen De exacte financiele impact kan dan ook pas over enige tijd worden

bepaald Hierover zal op een later moment separaat worden gerapporteerd
• Uitvoeringsconsequenties worden opgevangen binnen de bestaande begroting

van TSL

• De oninbare programmagelden zulien worden opgevangen binnen de

bestaande begroting van SZW a dit voIgt de normale systematiek

opdrachtgevende departementen staan aan de lat voor het opvangen van de

programmagelden

Wat moet de burger doen
• De burger ontvangt een of meerdere terugvorderingsbeschikkingen jaren

2017 2019 en moet het onterecht ontvangen bedrag terugbetalen
• De burger ontvangt een excuus brief waarin wordt verzocht het teveel

ontvangen bedrag terug te betalen jaren 2013 2016

Politiek bestuurlijke context

• In de motie Omtzigt en Bruins 2019 is expliciet aangegeven dat pas tot

betaiing mag worden over gegaan als met zekerheid kan worden vastgesteld
dat de burger recht heeft Nu is er door de fout toch uitbetaald

• Er is derhalve door SZW in afstemming met DG Toeslagen een brief

opgesteld om de Tweede Kamer te informeren over deze fout en de

consequenties

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

m

Directie Strategie Recht

Beleld
rTER BESLISSINQ

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

nota Persoonsgegevens
Fout in uitbetaiing kindgebonden budget herstelactie

Kamerbrief 13 juli jl

c

Aanleiding
le herstelactie kindaehonden budget hierna KGB plaats

voor ouders die over de perlode 2013 2019 onterecht geen KGB hebben

ogtvanqen Find 2021 is de herstelactie afgerond op een beperkte groep veeial

in het buitenland woonachtige ouders na ongeveer 1000 Van deze groep ouders

heeft vervolgens een klein deel ongeveer 500 door een fout in de uitvoering in

juni jl onterecht een positieve beschikking ontvangen waarmee zij alsnog een

GB recht beschikking ontvingen en een deel daarvan ruim 300 heeft ook

laarlwprkelijk pen

ouders is de betaling door de SVB en Toeslagen tegengehouden

Datum

28 September 2022

Notanummer

2022 0000240079

Bijiagen
1 1

CX Ji V^C^
20^

Op 13 lull 11 is de Kamer over deze fout damage gemformeerd bijiage 1 De

Kamerbrief gaat in op de mogen]T Tipffffl mJiet terughalen van de onterecht

uitaekeerdp herlraoen Deze brief is voor de afhandeling van de fout als

uitgangspunt genomen waarbij de SVB ook heeft verzocht om conform deze brief

de gegevens vanuit Toeslagen aan te leveren Aan dit verzoek is gehoor gegeven

Voor de SVB is dit van belang zodat in internationale situaties het juiste recht op

kindregeiingen kan worden uitbetaald door ofwel de SVB ofwel zusterorganisaties
in het buitenland In deze nota informeren \«ij u over de consequenties van het

blijvend tegenhouden van de betaiingen na juni jl en wordt nadertTgegaan op de

uitvoerings en^uriais^d cansequeniles van bovenstaaride k

06Tl
aui

Beslispunten
A Gegevenslevering aan de SVB

Gaat u akkoord om de ouders per brief actief te informeren over welke

gegevens zijn aangeleverd bij de SVB en de ouders daarbij actief te

wijzen op de mogelijkheid van bezwaar en beroep

B Niet uitbetaaide bedragen
Gaat u ermee akkoord om de onterecht toegekende bedragen uit de brief

van 13 juni jl niet alsnog uit te betalen

A

4C Communicatie

Gaat u ermee akkoord om de kamer bij de eerstvolgende verzamelbrief te

informeren over de stand van zaken
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Kernpunten

Ten aanzien van besHspunt A
• Door de fout in de uitvoering zijn in juni jl beschikkingen opgesteld die nu

administratief worden gewijzigd om de juiste gegevens aan de SVB te kunnen

leveren Toeslagen kan dat alleen kan door het proces te doorlopen van het

joridisch herzien van de beschikkingen terwiji hiertoe over de periode 2013

2016 geen wetteiijke bevoegdheid bestaat Zie ook de toeiichting op pagina 3

voor meer informatie hierover

Procesbelang van de Staat

Ten aanzien van beslispunt B

Procesbelang van de Staat

Proces tot nu toe

• Ongeveer 1 000 burgers die deeis woonachtig waren in het buitenland

hebben in december 2021 een brief ontvangen met het verzoek

partnergegevens aan te leveren Ongeveer 500 burgers hebben niet

gereageerd op het verzoek en het rappel
• In aphl 2022 heeft deze groep buyers daarom een beslisbrief ontvangen

waarin staat dat zij geen KGB h^Fsfel UiiLvdnyt ll over een of meet^re

jarerp^nwege het ontbreken van intormatie over het partn^rschapl
• qrnpp niifHprs heeft vervolqens in juni jl door een tout in de uitvoering

tarh nnt prprht ppn po ^itieve beschikking ontvangen over de hersteloeriode

Voor een deel van hen circa 310 ouderr i ir nnk riaadwprkeliik overoeaaan tot

uitbetalmq Door sn^e handelen heeft de SVB het overige deel van de

uitbetaiingen circa 190 kunnen tegenhouden In totaal is circa € 1 7 min

incl rente door Toeslagen en de SVB onterecht uitbetaald

• In de kamerbrief van 13 lull jl is reeds aangegeven dat

o op basis van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

beschikkingen tot maximaal 5 jaarterug kunnen worden herzien Dit

betekent dat de beschikkingen over de jaren 2017 tot en met 2019

worden herzien en de uitgekeerde bedragen worden teruggevorderd
o voor de jaren 2013 t m 2016 de wetteiijke herzieningsmogelijkheid niet

kan worden gebruikt en is het herstel van de fout afhankelijk van

bereidwilligheid van de ontvanger
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o de ouders op korte een brief van Toeslagen ontvangen waarin wordt

uitgelegd dat sprake is van een fout die heeft geleid tot een onterechte

beschikking en betaling Daarbij worden excuses gemaakt voor de

ontstane situatie Burgers waarvan een telefoonnummer beschikbaar is

zullen worden gebeld
o voor de jaren 2017 tot en met 2019 een invorderingstraject zal worden

gestart voor de foutief uitbetaalde bedragen Btj de invordering worden

alle gebruikelijke waarborgen gehanteerd waaronder de mogelijkheid van

een betalingsregeling op maat waarbij rekening gehouden wordt met de

betalingscapaciteit van de betrokkene Ook worden deze ouders nogmaals
in de gelegenheid gesteld de benodigde informatie aan te leveren zodat

de toeslag alsnog met het juiste bedrag kan worden vastgesteld

o over 2013 tot en met 2016 worden de ouders die een foutieve betaling
hebben ontvangen verzocht het onterecht ontvangen bedrag terug te

storten op het rekeningnummer van Toeslagen
o de uitvoeringsconsequenties binnen de bestaande capaciteit van

Toeslagen zullen worden opgevangen
• In de kamerbrief is buiten het melden van het tegenhouden van betalingen

door de bVB niet ingegaan op de volqende twee conseauenties

o Hoe het herste doorwerkt in de administraties van de dienst Toeslagen en

de SVB inclusief vrijwillige betalingen terwiji ongelijkheid in de

administratie van de SVB en Toeslagen moet worden voorkomen om ook

in Internationale situaties het juiste recht op kindregelingen te ontvangen
o Wat moet worden gedaan met het deel van positieve beschikkingen

waarvan de betalingen zijn tegengehouden
• In de periode daarna is ingezet op het tijdig leveren van de Informatie aan de

SVB en het tegenhouden van de bedragen conform de brief van 13 juli jl als

uitgangspunt te nemen voor de vervolgacties bij Dienst Toeslagen

i

Procesbelang van de Staat

c
Toelichting

A Gegevenslevering SVB

• De gegevenslevering aan de SVB is recent in gang gezet conform de lijn van

de brief van 13 lull jl en is daarmee onomkeerbaar Uitgangspunt is dat de

gegevens zijn geleverd aan de SVB inclusief de niet uitgekeerde bedragen
Deze gegevens worden vervolgens ook gedeeld met de buitenlandse partners

• Enerzijds leidt deze keuze ertoe dat wij voldoen aan de juiste

gegevenslevering die voor SVB noodzakelijk is om in Internationale het juiste
recht op kindregelingen toe te kunnen passen Anderzijds heeft dit tot gevolg
dat voorbij wordt gegaan aan de wettelijke verplichting in de AWIR om tot

betaling over te gaan en dat voor de bovenstaande levering aan de SVB het

noodzakelijk is om beschikkingen buiten de vijfjaarstermijn te herzien

• Het_alsnoq uitbetalen kan ertoe leiden dat bij meerdere organisaties de

systpjTipn voor lanqere tijd niet meer overeenkomen met deTeeds

aanaeleverde aeoevens met moqelilke betalinqstoufSrrfot qevolq bij juiste

toepassinq internati^naTg~ktndi ggelihgeTT7~Pg~hdnge leiiiiijn lUSbefTTiit
Invoeren van de gegevens en het feitelijk afronden van de mutaties is gelegen
in de tussenstappen die dat vergt Er zijn 25 populaties die ieder hun eigen
brief krijgen en verschillende behandelstappen in het systeem Ook in de

communicatie vergt dit een grote uitdaging en de vraag is of wij in staat zijn
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de burger tijdig te informeren omdat de betalingen en de wijzigingen in het

systeem niet gelijktijdig lopen
• Voor de aanlevering van de gegevens van Toeslagen aan de SVB is het

systeemtechnisch noodzakelijk om ook de beschikkingen 2013 2016 te

herzien en zijn deze gegevens voor de SVB ook noodzakelijk om ook in

Internationale situaties het juiste recht op kindregelingen te ontvangen
• In het uitvoeringsproces van Toeslagen kan de SVB alleen worden

gei nformeerd door het opmaken van beschikkingen die de burger ook ziet in

MijnToeslagen De beschikkingen worden niet schriftelijk aan de burgers
verzonden maar de ouders worden geVnformeerd over de aanpassing en over

het feit dat er bezwaar en beroep mogelijk is De SVB heeft aangegeven niet

op een andere manier buiten beschikkingen om te willen worden

gei nformeerd De SVB is op basis van de Europese kind regelingen ook

verplicht mutaties uit te wisselen met zusterorganisaties in het buitenland

y

Procesbelang van de Staat

• nm rip gegevens aan de SVR nan te prwoor gpkozen om de

eorrecties voor zowel de oude 2013 201 fli aic rpr^nt p 017 2019 jaren op

te voeren Daarbij is voor de SVB populatie het volaonde dooraovoGai

o Voor alle posten waarvan de uitbetaling door de SVB geparkeerd was 187

stuks is een correctie in het systeem opgevoerd dus voor de jaren 2013

2016 EN de jaren 2017 2019

o Voor de posten die al wel uitbetaald waren door de SVB 35 stuks is het

volgende onderscheid gemaakt
Jaren 2017 2019 het gaat hierbij om 16 posten\ uitbetalingen Deze

groep is volledig hersteld Hiervan ontvangt de SVB dus binnenkort de

mutaties

Jaren 2013 2016 het gaat hierbij om 19 posten\ uitbetalingen Deze

groep is NIET hersteld Dit is in lijn met de uitgangspunten die zijn
verwoord in de kamerbrief Namelijk dat deze jaren niet teruggevorderd
mogen worden alleen teruggevraagd

• Net als voor de uitbetaalde groep van de SVB geldt ook voor Dienst Toeslagen
dat de oude jaren 2013 2016 waarop al was uitbetaald niet worden

hersteld Wel gaat Toeslagen deze specifieke populatie aanschrijven en

verzoeken om het bedrag vrijwillig terug te betalen conform afspraak in de

kamerbrief Als burgers aan dit verzoek voldoen dan zal hun toeslag in het

systeem alsnog worden gecorrigeerd en ontvangt de SVB deze mutatie Zo

sluiten de administrates van de SVB en Dienst Toeslagen op elkaar aan

• DeJ ier5tplartie 4s conf9rm boveogtaande verwerking in het toeslagensysteem
doorgevoerd Er worden de komendFperiode nog Verschillende contro es

ultgevoerTop^e verwerking Als alles goed gaat en dat ziet er tot nog toe

wel naar uit dan ontvangt de SVB de mutaties\ herziene beschikkingen op
19 20 oktober zoals ook eerder al gecommuniceerd

• Naast het herstel is ook hard gewerkt aan de excuus brieven deze zijn in de

fase van finale afronding Voor de populatie waar deze brief op ziet ontvangen
ouders een brief waarin staat^t het b“gdfag niet alsnog wordt oeiddlU en

v^^a^ dt^H^^^ yewegefrop^dg mogellJkl^e^d van bozwoar ijeroep hi6rxGQencTT
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Procesbelang van de Staat

B Tegenhouden niet uitgekeerde bedragen
• Er is voor gekozen om de tegengehouden bedragen niet uit te betalen De

brief van 13 juli jl laat zich niet uit over wat met de tegengehouden bedragen
moet worden gedaan Het recht op betaling is ontstaan door een fout van

Toeslagen in de brief van 13 juli jl is de maximale inspanning verwoord om

de foutief uitbetaalde bedragen terug te halen en burgers deels aan te

spreken op bereidwilligheid
• Het tegenhouden van deze betalingen Is in de Kamerbrief gebracht als een

positief punt waarmee door snel handelen aan de kant van de SVB de

financiele omvang van de foutieve uitbetaling damage is beperkt
• De gekozen opiossingsrichting is in een nauwe samenwerking tussen

Toesiagen en SZW tot stand gekomen Nu een andere koers in de uitvoering

gaan varen zal afstemming met SZW en SVB vergen en raakt ook de SVB

• Terugkomen op de keuze maakt dat een nieuwe herstelactie nodig is op het

ingezette herstel De uitvoering heeft op dit moment geen capaciteit om een

dergeiijke nieuwe herstel actie op te pakken Het huidige herstel heeft een

zeer grote invioed gehad op het werkpakketWn enkele belangrijke
medewerkers keyspelers in het massale proces van Toeslagen en de

Belastingdienst CAP Het afwijken van de nu ingezette richting maakt dat

deze mensen nogmaais voor een periode van 1 2 maanden hun reguliere
werkzaamheden voor de gehele toesiagen populatie van 7 miljoen
huishoudens op een laag pitje moeten zetten om voor deze specifieke

doelgroep van een paar honderd posten herstelacties uit te voeren

• Daarnaast is het vanwege de periode in het jaar tprhnisrh onverantwoord om

het herstel dat iTu is opaevoerg~via een nieuw herstel in het systeem weer

door te voeren PaarmeeTiskeren we ooed en soeoel doorlopen

campagne Een eventueel nieuw herstel kan pas in de maanden januari

februari 2023 worden opgepakt waarmee burgers Toeslagen SVB en

zusteroraanisaties in het buitenland maanden met verkeerde ceaevens en

grondslagen werken en vervolgacties uitzetten die dan ook weer hersteid

zullen moeten worden

xl^rMACvan

t

Procesbelang van de Staat

I
• Beschikkingen over de periode 2017 2019 vallen binnen de wettelijke

herzieningstermijn van 5 jaar en kunnen om die reden worden gecorrigeerd
Voor de periode 2013 2016 mogen de beschikkingen wettelijk niet meer

worden herzien
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• De motie Omtzigt Bruins uit 2019 is zoals hierboven ook benoemd in dit

kader oblTrelSVant umdal Jczc melding maakt van het verrichten van

nabetalingen in het buitenland en daarbij rekening te houden met de

anticumulatiebepaling met andere kindregelingen in EU wetgeving De motie

verzoekt de regering pas tot nabetaling over te gaan wanneer alle

inkomensgegevens van de ouders ontvangsten van kindregelingen in het

buitenland en de feitelijke woonplaats en werkplaatsen van ouders en

kinderen bekend zijn
^

• Vanuit de communicatiemomenten met de burger is het alsnog uitbetalen

moeilijk uit te leggen De volgende contactmomenten zijn er geweest

De tijdslijn
Dec 21 uitvraag brief

Feb 22 rappelbrief

Apr 22 beslisbrief

Juri 22 onterechte beschikkingen en uitbetalingen
Juli 22 melding van de foutieve uitbetalingen damage
Juli 22 algemene excuus brief verstuurd naar populatie
Okt 22 Specifieke excuusbrieven naar de verschillende populates

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

C

^
https zoek officielebekendmakingen nl kst 3S010 24 html
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Ministerievan Financier

I

2o\yO^

Directie Strategie Hecht

BeleidTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Font in uitbetaling kindgebonden budget opvolging brief

13 juli inzake herstelactie

Datum

Aanleiding
• Op 13 juli il is in een aezamenliike brief met de Minister van Sociale Zaken

en Werkgeie^nheid de Tweede Kamer aei nformeerd over een fout in de

uitbetaling bij de berstdactie kindgebonden budget

•

I Een groep van bUU iveelal in het buitenland woonachtige ouders heeft ten

I onrechte kindgebonden budget toegekend hebben gekregen en aan rulm 300

A ouders is ook daadwerkelijk € 1 7 min incl rente uitbetaald

• Het herstel van de fout in de systemen van Toeslagen en het uitwisselen van

de juiste gegevens met de SVB is zeer complex en leidt bij een deel van de

populatie tot complicaties in de samenloop tussen de nationale wet de

gegevensdeling op^grond van Internationale verplichtingen en de

systeemtechnische beperkingen
• Het voorstel is de Tweede Kamer te informeren over de afwegingen en de

knelpunten waarbij recht wordt gedaan aan de opiossingsrichting zoals

genoemd in de brief^an 13 juli en tevens rekeninq wordt qehoudenTnet het

b^ang~van de burger de wettelijke bepalingen en de Internationale

verplichtinq tot qegevensleverinq

19 oktober 2022

Notanummer

2O22 00D0Z5S723

BiJIagen
1 Brief Kamer

2 BesKsnota

Beslispunten
• Gaat u akkoord met verzending van de brief aan de Tweede Kamer Zo ja

wilt u de brief dan ondertekenen

De brief is namens u omdat het de technische uitwerking van de brief van 13 juli

jl betreft maar wordt tevens parallel gesondeerd bij de het Ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid en de SVB SZW heeft aangegeven zich intern te

beraden of de brief moet worden voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid De afstemming loopt

• Gaat u akkoord met het openbaar maken van de eerdere nota s en de nu

voorliggende nota s conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Omiijnde passages worden na akkoord onleesbaar gemaakt voor publicatie
Zie ook de toelichting

In de gekozen opiossingsrichting van de brief wordt het herstel van de fout de

belangen van de burger de nationale wet de verplichting tot Internationale

gegevenslevering en de systeemtechnische beperkingen transparent gemaakt De

Tweede Kamer wordt zo meegenomen in de afweging en de dilemma s Ook wordt
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I

aangegeven waarom een alternatieve npl ip ^ip^ wpn» pliik is en wordt de burger
actief gewezen op de mogelijkheid van bezwaar en beroep en wordt het belanq

van een uniforme administratie voor de burger bij Toeslagen SVB en

Internationale partners nader toeqelicht

Kernpunten
• Eind 2021 is de herstelactie kindgebonden budget afgerond met uitzondering

van een beperkte groep van 500 veelal in het buitenland woonachtige
ouders waarbij voor een zorgvuldige afhandeling en het verkrijgen van

informatie meer tijd noodzakelijk was
• De Kamer heeft voor de afhandeling van deze laatste groep ouders bij wie de

toeslaggeredrtigde_of diens toeslagpartner deels in het buitenland woont of

woonde e^rTmotie a^pqenomen die ook oproept niet eerder tot betaiingen

over te gaan dan wanneer alle relevante gegevens bekend zijn en daarop

nauwoezet de nabetalinq te doen ^

Om uitvoering te geven aan deze motie zijn de relevante gegevens in het

buitenland opgevraagd en is daar waar deze informatie ook daadwerkelijk is

verkregen tot betaling overgegaan Uiteindelijk is ereen kieine groep van 500

ouders overgebleven waarvan geen gegevens bekend zijn geworden en aie

net op een verzoek en rappel om informatie hebben gereageerd Voor deze

groep is een zorgvuldige nabetaling conform de motie niet mogelijk met als

gevolg dat geen recht op kindgebonden budget kon worden vastgesteld

zogenaamde nihilbeschikking en dus ook niet tot betaling kon worden

overgegaan De Kamer is hierover geinformeerd ^

In de bovengenoemde brief van 13 juli jl is aan de Kamer melding gemaakt
van het felt dat in plaats van het melden aan deze ouders dat er geen recht

was op kindgebonden budget nihilbeschikking er door een fout in de

systemen aan deze groep van 500 ouders ten onrechte is gecommuniceerd

dat er wel recht was op kindgebonden budget Deze ouders hebben per a^uis

gen positieve beschikkinq ontvanqen waar[n staat dat zij recht hebben op

kindgebonden budget Op een dergelijke positieve beschikking voIgt normaal

gesproken automatisch een uitbetaling van het bedrag dat in de beschikking
is vastgesteld maar deze uitbetaling is na de constatering van de fout deels

er uiteindelijk in

^esulteerd dat aan ruim 300 van de 500 ouders in totaai t i min incl

rente is uitpetaaia

Rechtsbescherming van de ouders is meegenomen in het herstelproces Zo

word’en besluiten genomen die vatbaar zijn voor bezwaar en beroep efTTn

voorkomende gevallen kunnen ouders zich ook wenden tot de civiele rechter

Voorgesteld wordt om in de brief een passage op te nemen over de

complexiteit van de internationale samenloop van kindregelingen Om die

reden is de volgende passage opgenomen in de brief De uitcfagingen waar in

deze herstelactie tegenaan gelopen wordt zijn ook iUustratief voor de

complexiteit die zich voor kan doen in de samenloop tussen verschillende

kindregelingen met verschillende wettelljke systemen in nationale en

internationale situaties en met verschillende uitvoeringspartijen Dit vormt

een extra stimulans voor het kabinet om serieus te onderzoeken in hoeverre

stroomlijning hiervan met alle uitdagingen die ook daarbij komen kijken

mogelijk is Mijn collega de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en ik komen in 2023 terug op de aanpak hiervoor

‘ Kamerstukken II 2018 2019 35 010 nr 17 2020 2021 31 066 nr 785
^ Kamerstukken II 2021 2022 35 010 nr 26
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• Bij het herstel is gebleken dat bij een populatie van 48 ouders het dossier

dermate complex is dat het herstel niet op korte termijn kan worden

doorgevoerd Het betreft ouders die binnen een of meerdere jaren deels

woonachtig in Nederland en deels woonachtig in het buitenland zijn geweest

waarbij gedurende een periode wel en gedurende een periode niet sprake is

geweest van partnerschap en waarbij de uitbetaling van de foutief afgegeven

beschikking deels door ofwel de SVB ofwei Toeslagen is tegengehouden^J3£^
kennis en kunde die voor het herstel van deze populatie nodiq is zeer schaars

aanweziq binnen Toeslaaen en de Belastingdienst Om de continuTteit van het

massaal automatisch continueren van de toeslagen voor het jaar 2023 en de

koopkrachtmaatregelen te borgen is in de brief een passage opgenomen

waarin wordt genoemd dat het streven is om deze populatie ouders in de loop
van 2023 alsnoq conform de eerder beschreven uitgangspunten te

behandelen

Toelichting
• Het herstel van de fout vergt maatwerk waarbij drie groepen kunnen worden

^derscheiden In de brief zijn deze drie groepen nader uitgewerkt
Foutief toegekend kindgebonden budget over de periode 2017 2019

wofgthersteig~5TnrrTen het reauliere oroces van Toeslagen Dat gebeurt door

de positieve beschikkingen die aan deze groep ouders zijn verstuurd te

herzien op basis van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
hierna Awir Dat betekent voor deze groep dat de fout kan wordt hersteld

door de ouders een herziene beschikking over de jaren 2017 tot en met 2019

toe te sturen en eventueel de uitgekeerde bedragen terug te vorderen of de

niet uitgekeerde bedragen te verrekenen Deze herziene beschikkingen
worden vervolgens via de normale procedure geleverd aan de SVB en

daarmee kan in Internationale situaties het juiste recht op gezinsbijslag
worden toeoeoast

^ y uders die zowel een positieve beschikking als een betaling hebben

uiiLvang^ over de jaren 2013 tot en met 2016 vallen niet binnen de~

wettelijke herzieningsmogelrjkheid van de AWIK De AWIR kan met andere

woorden nieTworden gebruikt voor het herstel van deze fout In de brief van

13 juli jl is om die reden ook aangegeven dat voor het herstel van de fout er

afhankeiijkheid is van de bereidwilligheid tot terugbetaling van de ouders die

bedragen uitgekeerd hebben gekregen Deze ouders ontvangen een brief en

worden nogmaals in de gelegenheid gesteld om de benodigde informatie aan

te leveren Tevens wordt een moreel appel qedaan op vrilwilliae

terugbetaling
• Voor een juiste toepassing van de gezinsbijslag in Internationale situaties

{Internationale samenloop kindregelingen kan het bij een vrijwilllge

terugbetaling door de ouder van belang zijn om de juiste gegevens conform

de brief van 13 juli jl aan te leveren bij de SVB Bij vrijwillige terugbetaling
kan de samenloop tussen twee landen in een andere verhouding komen te

staan Dit kan financiele consequenties voor de ouders hebben Dat betekent

dat het voor ouders die vrijwilTTg terugbetalen het belangrijk is om obk de

juiste gegevens daadWerktHtjk onLvanyen beoragen te verstrekken aan de

SVB

• Om deze vrijwillige terugbetaling juist te verwerken worden de wijzingen in

he^5VbLeeln dOorgevoerd maar worden er geen beschikking verzonden^an
de ouders Dit betekent dat de wijzigingen voor de ouder wel zichtbaar zijn in
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het toeslagenportaal Overigens geldt de beperking van de vijfsjaarstermijn
niet voor de samenidop in gezinsbijslag bij de toepassing van internationale

kindregelingen De ouders worden bij deze brief actief gewezen op de

gehanteerde werkwrjze voor gegevensieverinq aan de 5VB en op de~

mogeiijkheden van oezwaar en beroep hierteqen Het aanleveren van de

juiste gegevens is in beginsel in het belang van de ouders om te voorkomen

dat bij meerdere organisaties de systemen voor iangere tijd niet

overeenkomen Ouders die overgaan tot vrijwiliige betaiing kunnen bij een

onjuiste levering aan de SVB mogelijk geconfronteerd worden met financiele

consequenties als gevolg van een onjuiste toepassing van de internationale

kindregelingen gezinsbijslag maar door gebruik te maken van de

aanpassing in de systemen die normaliter is voorbehouden aan een wijziging
van de AWIR is de kans op fouten het kleinst Wei achten wij het noodzakelijk
om de ouders actief te wijzen op de gehanteerde werkwrjze van deze

gegevensuitwisseling en de ouders hier ook de mogelijkheid te geven van

bezvyaar gn beroep
• t ^ 6roep_5Z^ok de ^uders die

over de jaren 2013 tot en met 2016 maar waarvan de hetallngTs
te’gerjsehouden valien niet binnen de wettelijke herzieninqsmoqeliikheid van

de AWIR ^e AWIR kan met andere woorden met worderTgebruikt voor het

herstel van deze rout in mn met de brief v^ 13 lull il krMgen deze~ouders

een brief of hebben deze ouders een brief ontvangen waarin wordt uitgelegd
dat sprake is van een fout die heeft geleid tot een onterechte positieve

beschikking waarna de betaiing toch nog kon worden tegengehouden Daarbij
zijn excuses gemaakt en zijn de ouders nogmaals in de gelegenheid gesteid
om de benodiqde informatie aan te leveren zodat de toeslag alsnog met het

juiste^edrag kan woxden vastgesteiTerfbetaalbaar kon worden vs|n de staat

positieve beschikking hebben ontvangeneen

Procesbelang van de Staat

• Ook hier geldt dat het voor een juiste toepassing van de internationale

gezinsbijiiagT^menloop bij Internationale^kindr egeiingerOTierTroor de ouder

van belang om g^tegengehouderrSedragen conform de brief van 13 juli jl
aan te leggreELbjj de SVB Door de discrepanrie russen nrrposltieve

beschikking en de tegengehouden betaiing bestaat anders immers de

mogelijkheid dat de gezinsbijslag in de samenloop tussen Nederland en een

ander land tot een andere verhouding komen te staan met mogelijke
financiele consequenties voor de ouder Ook hier geldt dat deze gegevens

alleen doelmatig kunnen worden aangeleverd bij de SVB ais in de systemen
het proces van het juridisch herzien van de beschikkingen wordt doorlopen
terwiji hiertoe zoals hierboven aangegeven geen wettelijke bevoegdheid
bestaat op grond van de AWIR buiten de vijfjaarstermijn Er wordt om die

reden geen beschikking aan de ouders verzonden De vijfsjaarstermijn geldt

^
Kamerstukken II 2018 2019 35 010 nr 21
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immers niet bij de toepassing van de sannenloop in gezinsbijsfag
internationale kindregelingen

• Omdat dit een uitzonderlijke situatie is worden de ouders wel actief gewezen

op het reit dat ae gege^nslever ng~o^
plaatsvinden en wordt de mogelijkheid van bezwaar en beroep hiertegen

opengesteld Dit is een afweging tussen enerzijds het aanleveren van de

juiste gegevens om te voorkomen dat bij meerdere organisaties de systemen
voor langere tijd niet overeenkomen en er een verschil tussen de feitelijke en

administratieve realiteit ontstaat met mogelijk onwenselijke financiele

gevolgen voor de ouder Anderzijds het toch gebruik maken van de een

aanpassing in de systemen die normaliter is voorbehouden aan een wijziging
van de AWIR Dit is een moeiiijke afweging maar wordt ondervangen door de

ouders actief te wijzen op de gegevensuitwisseling en hun de mogelijkheid te

geven van bezwaar en beroep
Het aiternatieve scenario zou voor deze reiatief kleine doelgroep zijn

qeweest het aisnog uitbetalen Inmiddeis is dit scenario op korte termijn niet

haalbaar omdat de systemen van toeslagen inmiddels zijn voorbereld onh
~

uitwisseiing met de SVB en buiteniandse partners mogelijk te maken Bij het

aisnog uitbetalen van deze ouders zou de continuitett van de massale

processen van Toeslagen in het gedrang komen daarbij zouden deze ouders

vervolgens ook weer moeten worden aangeschreven om de bedragen vrijwillig

terug te betalen Indien de ouders hiertoe overgaan dient ook de

informatieuitwisseling met de SVB wederom aangepast te worden

h de SVB gaatczc _w

•1

Actieve openbaarmakina beslisnota s

• Als biilaae treft u ook de beslisnota s aan die worden meeaestuurd aan de

Tweede Kamer

• Naast persoonsoeaevens worden ook een aantal passages uitaezonderd van

openbaarmakina vanweae het orocesbelang van de Staat Deze passages ziin

in een kader opaenomen

Communicatie

Met de directie communicatie wordt afgestemd of aanvullende communicatie

noodzakelijk is

Politiek bestuurlijke context

Eind 2021 is de herstelactie kindgebonden budget afgerond met uitzondering van

de bovenstaande groep veelal in het buitenland woonachtige ouders waarbij
voor een zorgvuldige afhandeling en het verkrijgen van informatle meer tijd

noodzakelijk was Uw Kamer heeft voor de afhandeling van deze laatste groep

ouders bij wie de toeslaggerechtigde of diens toeslagpartner deels in het

buitenland woont of woonde een motie aangenomen die ook oproept niet eerder

tot betalingen over te gaan dan wanneer alle relevante gegevens bekend zijn en

daarop nauwgezet de nabetaling te doen ^

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

Directie Strategic Recht

BeleidTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toesiagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Fout in uitbetaling kindgebonden budget opvolging brief

13 juli inzake herstelactie

Datum

25 november 2022

Notanummer

2022 0000288323

Aanleiding
• Op 13 juii jl is in een gezamenlijke brief met de Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid de Tweede Kamer gemformeerd over een fout in de

uitbetaling bij de herstelactie kindgebonden budget
• Een groep van 500 veelal in het buitenland woonachtige ouders heeft ten

onrechte kindgebonden budget toegekend gekregen en aan ruim 300 ouders

is ook daadwerkelijk € 1 7 min ind rente uitbetaald

• Het herstel van de fout in de systemen van Toesiagen en het uitwisselen van

de juiste gegevens met de SVB is zeer complex en leidt bij een deel van de

populatie tot complicaties in de samenloop tussen de nationale wet de

gegevensdeling op grond van internationale verplichtingen en de

systeemtechnische beperkingen Naar aanleiding van een eerdere bespreking
en verdere afstemming met SZW en de SVB treft u bijgaand een aangepaste
versie van de brief aan

• Het voorstel is de Tweede Kamer te informeren over de afwegingen en de

knelpunten waarbij recht wordt gedaan aan de opiossingsrichting zoals

genoemd in de brief van 13 juli en tevens rekening wordt gehouden met het

belang van de burger de wettelijke bepalingen en de internationale

verplichting tot gegevenslevering

Bijiagen
1 Brief

Beslispunten

Op basis van eerdere besprekingen en afstemming met SZW en de SVB is de brief

verder ingekort Wij adviseren u te overwegen de brief mee te nemen in de stand

van zaken brief

1 Bent u akkoord met de brief

2 Gaat u akkoord om de inhoud van deze brief over de opvolging van

de brief fout in uitbetaling kindgebonden budget mee te nemen in

de stand van zaken brief die beoogd is voor december en

waarover u separaat wordt gei nformeerd

N b Indien u akkoord bent met het opnemen van de inhoud van bijgevoegde brief

in de stand van zaken brief Toesiagen die in december naar de Kamer gaat dan

hoeft u bijgevoegde brief logischerwijs niet te ondertekenen Na uw akkoord

stemmen we de brief ook verder af met SZW
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Kernpunten
Eind 2021 is de herstelactie kindgebonden budget afgerond met uitzondering
van een beperkte groep van 500 veela in het buitenland woonachtige
ouders waarbij voor een zorgvuldige afhandeling en het verkrijgen van

informatie meer tijd noodzakelijk was

De Kamer heeft voor de afhandeling van deze laatste groep ouders bij wie de

toeslaggerechtigde of diens toeslagpartner deels in het buitenland woont of

woonde een motie aangenomen die ook oproept niet eerder tot betalingen
over te gaan dan wanneer alle relevante gegevens bekend zijn en daarop

nauwgezet de nabetaling te doen

Om uitvoering te geven aan deze motie zijn de relevante gegevens in het

buitenland opgevraagd en is daar waar deze informatie ook daadwerkelijk is

verkregen tot betaling overgegaan Uiteindelijk is er een kleine groep van 500

ouders overgebleven waarvan geen gegevens bekend zijn geworden en die

niet op een verzoek en rappel om informatie hebben gereageerd Voor deze

groep is een zorgvuldige nabetaling conform de motie niet mngelilk met als

qevolq dat geen recht op kindgebonden budget kon worden vastgesteld
fzoQ^aamde nihilbeschikkinq’l en dus ook niet tot betaling kon worden

opiargegaag De Kamer is hierover geinformeerd
^

In de bovengenoemde brief van 13 ju i jl is aan de Kamer melding gemaakt
van het feit dat in plaats van het melden aan deze ouders dat er geen recht

was op kindgebonden budget nihilbeschikking er door een fout in de

systemen aan deze groep van 500 ouders ten onrechte is gecommuniceerd
dat er wel recht was op kindgebonden budget Deze ouders hebben per abuis

een positieve beschikking ontvangen waarin staat dat zij recht hebben op

kindgebonden budget Op een dergelijke positieve beschikking voIgt normaal

gesproken automatisch een uitbetaling van het bedrag dat in de beschikking
is vastgesteld maar deze uitbetaling is na de constaterinq van de fout deels

door de SVB en Toeslaqen teoenaehouden Pit heeft er uiteindelijk in

geresulteerd dat aan ruim 300 van de 500 ouders in totaal € 1 7 min incl

rente is uitbetaald

• Rechtsbescherming van de ouders is meegenomen in het herstelproces Zo

worden besluiten genomen die vatbaar zijn voor bezwaar en beroep en in

voorkomende gevallen kunnen ouders zich ook wenden tot de civiele rechter

•

II Naar aanleiding van eerdere besprekingen en afstemming met SZW en de

I SVB is de brief verder ingekort Alternatief is de kamer te informeren in de

I verzamelbrief

Communicatie

Met de directie communicatie wordt afgestemd of aanvullende communicatie

noodzakelijk is

Politiek bestuurlijke context

Eind 2021 is de herstelactie kindgebonden budget afgerond met uitzondering van

de bovenstaande groep veelal in het buitenland woonachtige ouders waarbij
voor een zorgvuldige afhandeling en het verkrijgen van informatie meer tijd

noodzakelijk was De Kamer heeft voor de afhandeling van deze laatste groep

ouders bij wie de toeslaggerechtigde of diens toeslagpartner deels in het

buitenland woont of woonde een motie aangenomen die ook oproept niet eerder
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tot betalingen over te gaan dan wanneer alle relevante gegevens bekend zijn en

daarop nauwgezet de nabetaling te doen ^

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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