
mogelijk te kunnen voorbereiden in de beperkt beschikbare tijd acht de voorbereidingsgroep bet

daarom noodzakelijk om de parlementaire ondervragingscommissie reeds bij aanvang beperkte
vorderingsbevoegheid te geven voordie stukken die direct betrekking hebben op de

betrokkenheid van bewindspersonen en het samenspel met topambtenareny^

201 Het memo Paimen’ blijktvan invioed tezijn op het verloop van het POK zowel inhoudelijk als

vanuit het gezichtspunt van de informatievoorziening zo stelt de commissie “De commissie heeft

naar aanieiding van de openbare verhoren aanvullende informatie ontvangen van het Ministerie

waarbij is gemeid dat ambtenaren deze Informatie naar voren hebben gebracht ten einde deze

aan de commissie te geven De commissie Is deze ambtenaren erkentelljk voor hun

betrokkenheid In veel stukken zijn onderdelen alsnog gelakt omdat deze delen naaroordeel van

het Ministerie buiten de vordering vielen Dit is ook het geval bij onderdelen die inhoudelijk wel

raken aan het onderzoek van de commissie De commissie merkt derhalve op dat naar haar

oordeel geen sprake is van een ruimhartige verstrekking van informatie Daarnaast merkt de

commissie op dat gedurende het onderzoek meerdere keren op opvallende momenten nieuwe

informatie naar buiten is gekomen die relevant is voor het onderzoek van de commissie Dit

betreft informatie naar aanieiding van verzoeken vanuit de Tweede Kamer zoals het memo van

P\A C Vaco Toeslagen 2017 } waarde commissie een aanvullende vordering voor heeft

gestuurd nieuw ontdekte informatie die door PwC Staatssecretaris van Financien 2020 heden

naarde Tweede Kamer is gezonden maar met name informatie uit Wob verzoeken {
38

202 In de eerste ‘vordering parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag’ d d 9 juli
2020 wordtten aanzien van de aanlevering het volgende gevraagd “De vorderingen strekken wel

tot documenten van medeworkers aan de piv Directeur Generaal of hoger of bewindspersonen
maarnlet tot bijvoorbeeld de onderlinge e mallcorrespondentie tussen medewerkers onderhet

niveau van plaatsvervangend Directeur Generaaf appendix A 10 45

203 Eindverantwoordelijk voor de gehele informatieaanlevering was de Secretaris Generaal Ministerie

van Financien 2020 heden Vanuit het Ministerie van Financien was vanuit de directie

Bestuursondersteuning en Advies BOA een team opgesteld Vanuit UHB was Medewerker 2

UHB Belastingdienst verantwoordelijk voor het aanleveren van documentatle vanuit de

Belastingdienst aan de POK

204 De eerste informatieaanlevering was georganiseerd via twee lijnen

onderzoek naar documenten aanwezig bij het Ministerie van Financien Hierbij werd er

gekeken naar het Document Management Systeem genaamd Digidoc
onderzoek gedaan naar e mailberichten en documenten in de e mailboxen van een

aantal betrokken personen vanaf het niveau plaatsvervangend Directeur Generaal en

hoger

205 Het memo Palmen’ is in bovenstaande documentatie en e mailboxen niet aangetroffen

206 Van belang voor het onderhavig onderzoek is dat bij de eerste uitvraag naar documenten vanuit

het Ministerie van Financien en de Belastingdienst de medewerkers op 4 augustus 2020 is

gevraagd om waar mogelijk relevante informatie aan de POKte verstrekken Het e mailadres van

Medewerker 2 UHB Belastingdienst is hierbij opgegeven als contactadres Medewerker 2 UHB

Belastingdienst geeft aan naar aanieiding van deze oproep 31 documenten te hebben ontvangen
waaronder een e mailbericht van de Vaco Toeslagen 2017 d d 6 augustus 2020 waarin het

memo Palmen’ wordt doorgestuurd appendix A 10 46 “Via de directie MKB heb ik het bericht

ontvangen om gehoor te geven aan het verzoek om informatie inzake de Kinderopvangtoeslag
End 2016 begin 2017 heb ik In mijn functie als Vaco Toeslagen het MT geadviseerd in de CAF

zaak Bijgaandmijn advies
”

De Vaco Toeslagen 2017 stuurt dit e mailbericht in kopie aan twee

andere medewerkers zijnde leidinggevenden van de Vaco Toeslagen 2017 op dat moment die

de Vaco Toeslagen 2017 wil informeren over het feit dat de Vaco Toeslagen 2017 gehoor had

gegeven aan de oproep om informatie te delen
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207 Bij het beoordelen van de 31 ontvangen documenten zijn de criteria gehanteerd zoals

opgenomen in de vordering parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag’ d d 9

juli 2020 appendix A 10 45 Medewerker 2 UHB Belastingdienst heeftde 31 documenten

beoordeeld aan de hand van de criteria van de POK De conclusie ten aanzien van het ‘memo

Palmen’ was dat deze de plaatsvervangend Directeur Generaal van de Belastingdienst of hoger
niet had bereikt en is hierom dan ook niet verstrekt aan de POK Medewerker 2 UHB

Belastingdienst geeft in het interview met PwC aan het ‘memo Palmen’ {als onderdeel van de 30

documenten nooit inhoudelijkte hebben beoordeeld maar puur de door de POK gestelde criteria

heeft toegepast Medewerker 2 UHB Belastingdienst heeft niet verder onderzocht of het ‘memo

Palmen het Ministerie van Financien had bereikt omdat het anders via de twee eerdere

genoemde lijnen zie alinea 204 al gevonden had moeten worden

208 Op 22 augustus 2020 stuurt Medewerker 2 UHB Belastingdienst het ‘memo Palmen’ als een van

31 additioneei aangeleverde stukken naar het Afdelingshoofd UHB Belastingdienst

plaatsvervangend Hoofddirecteur FJZ Beiastingdienst en Medewerker 4 UHB Belastingdienst met

de opmerking Afgesproken is datjullie deze stukken beoordelen op relevantie in relatie tot de

uitvraag appendices A 10 47 A 10 48 Geen van beide medewerkers reageert hier in augustus
2020 inhoudelijk op Op 28 oktober2020 11 05 reageert Medewerker 4 UHB Belastingdienst

alsnog op dit verzoek na een herhaalde vraag van Medewerker 2 UHB Belastingdienst naar

aanleiding van de tweede informatievordering van de POK zie hierna in alinea 221 en verder

Medewerker 4 UHB Belastingdienst onderschrijft de eerdere beoordeling door Medewerker 2

UHB Belastingdienst “De stukken van PwC Vaco Toeslagen 2017 } terechtniet verstrekt aan

POK geen info dat dg dit ontvangen heeft appendix A 10 49

209 Op 24 augustus 2020 stuurt Medewerker 2 UHB Belastingdienst een e mail aan een

medewerker BOA waarin Medewerker 2 UHB Belastingdienst ten aanzien van de 31 additioneei

aangeleverde stukken aangeeft “De medewerkers die de stukken hebben toegestuurd vinden ze

ulteraard welrelevant bijvoorbeeld omdat ze hun persoonlljke visle bevatten Aan POK

stukken verstrekken die niet aan de uitvraag voidoen is lijkt mij niet de bedoeling Anderzijds is

niets doen met de input van de medewerkers ook een statement Wanneer dergelijke stukken de

POK op een andere manler zouden berelken zou de POK zlch ook kunnen afvragen waarom die

stukken niet zijn meegezonden terwiji ze hadden kunnen bijdragen aan een beter begrip van het

hele krachtenveld WiJ vinden dit een dilemma De directeur BOA 2020 reageert op 28

augustus 2020 op deze e mail “Ik zie ook je worsteling want de medewerkers die jou dit hebben

toegestuurd doen dit vanuit een enorme betrokkenheid Toch denk ik dat we ondanks die

betrokkenheid niet gevorderde informatie niet moefen verstrekken Dat zou ik niet wilien

uitleggen als statement noch als een paging om het betere begrip te Ifustreren We houden ons

aan het door de TKgevraagde } Bovenstaande lijn heb ik gedeeld met de SG en “Bij de

laatste deelievering kunnen we bezlen hoeveel stukken we van de nu nog 31 stukken niet

verstrekken Aan de hand van het beeld dat we dan hebben wi Ik dan nog eenmaal met de SG

het gesprek hierover hebben appendix A 10 50

210 Uit e mailcorrespondentie van 2 en 6 oktober 2020 blijkt dat de directeur BOA 2020 en de

Secretaris Generaal Ministerie van Financien 2020 heden na de laatste deeiievehng het al dan

niet aanfeveren van de door medewerkers aangereikte stukken opnieuw bespreken waarbij het

eerdere stand punt “We leveren alleen informatie aan die relevant is onder de informatievordering”
wordt gehandhaafd appendix ‘doc 4’ en besloten wordt medewerkers te informeren over deze

handelswijze hetgeen gebeurt in een e mail op 21 oktober 2020 appendix ‘doc 5’

211 De directeur BOA 2020 benadrukt op dat moment niet de beschikking te hebben gehad over de

31 additioneei aangeleverde stukken waaronder het ‘memo Palmen’ waarover in de hiervoor

aangehaald e mailcorrespondentie wordt gesproken hetgeen ook kan worden afgeleid uit e

mailcorrespondentie van latere datum appendix doc 1 en 2’

212 Op 28 augustus 2020 e mailt Medewerker 2 UHB Belastingdienst het ‘memo Palmen’ als een

van de 31 documenten naar een Managementassistent DG Toeslagen met de opmerking “Kun jij
deze stukken op de x schijf POK zetten in een aparte map ‘Vanuit de BD Ingezonden stukken’

’

appendix A 10 51 De X schijf werd gebruikt om alle POK documenten op te slaan in een

omgeving die alleen toegankelijk was voor de betrokkenen De 31 e mails documenten bevonden

zich in het persoonlljke e mail archief van Medewerker 2 UHB Belastingdienst Medewerker 2
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LIHB Belastingdienst vond dit geen goede zaak zodat Medewerker2 UHB Belastingdienst heeft

gevraagd ook deze documenten op de X schijf te zetten

213 Op 15 September 2020 is concept factsheet 6 met daarin een verwijzing naar het ‘memo Palmen’

aangeleverd aan de POK ^®

214 Op 15 oktober 2020 stuurt Medewerker 5 UHB Belastingdienst naar diverse medewerkers van

de Belastingdienst en het Ministerie van Financien een e mail \waarin de volgende vraag vanuit de

Tweede Kamer gesteld in het debat van die middag wordt aangehaald “Gisteren hebben ive de

notitie set factsheets van 5juni 2019 ontvangen In deze notitie wordt op pagina 26 gesproken
over een interne memo uit 2017 van een vaktechnische medewerker Dit is een heel belangrijk
memo want dit gaat over de laakbaarheid van het handelen van Toeslagen Kan de

Staatssecretaris dit stuk aan de Kamer sturen Er staat bij dat deze memo intern niet verder

verspreid is en de staatssecretaris gee ft aan dit er over dit signaal niet besloten is in het MT

Toeslagen Klopt het echter dat deze memo wetgedeeld Is met de MT leden Is deze memo of

zijn vergelijkbare memo’s gedeeld met de ADR en ofde AUT Waarom zijn deze factsheets uit

de Wob gehouden Ze waren ai gemaakt want we hebben zo zwartgeiakt gekregen maar ze zijn
uit de Wob gehaald l l as erdan een dubbele administratle

”

appendix A 10 52 Vervoigens
wordt aan diverse medewerkers gevraagd bovenstaande vragen te beantwoorden meer

specifiek

• PwC Medewerker 4 UHB Belastingdienst PwC een ADR medewerker

graag reactle of betreffende memo met ADR AUT is gedeeld
Medewerker 4 UHB Belastingdienst stuurt zijn eerdere e mail met het memo Paimen van

9 maart 2020 opnieuw door naar een ADR medewerker appendix A 10 53 Enkele

minuten iater stuurt deze ADR medewerker het ‘memo Palmen’ door naar Medewerker 5

UHB Belastingdienst en anderen waaronder de Lavaco Toeslagen het Afdelingshoofd
UHB Belastingdienst Teamleider2 Toeslagen en de Algemeen Directeur Toeslagen
2019 met daarbij de opmerking Het memo bijgevoegd Dit memo Is op 9 maart 2020 met

de ADR gedeeld’ appendix A 10 54

• PwC Medewerker 2 FJZ Belastingdienst PwC Medewerker DJZ antwoord

op vraag over Wob
”

Uit reactie van betreffende medewerkers blijkt dat de notitie van 11 juni 2019 waarin de set

concept factsheets aan Staatssecretaris Snel zijn aangeboden wei is opgenomen in de

Wob stukken echter de bijiagen de concept factsheets ontbraken Ais reden daarvoor

wordt aangegeven Het gaat om conceptfactsheets dus 11 1 daarvoof appendix
A 10 55

• “@ PwC Teamlelder 2 Toeslagen PwC Lavaco Toeslagen van wie was die

notitie Hebben we die nog

Het ’memo Palmen’ wordt naar aanleiding van deze vraag door diverse medewerkers aan

Medewerker 5 UHB Belastingdienst aangeieverd

• @ PwC Algemeen Directeur Toeslagen 2019 PwC Medewerker

Belastingdienst Is het gedeeld met MT leden

Met betrekking tot de beantwoording van deze vraag worden diverse e mailberichten

gewisseld welke in de hierna volgende alinea’s naderzijn uitgewerkt

215 Op 19 oktober 2020 stuurt Lid 5 van het MT Toeslagen 2017 een e mail aan Medewerker 5

UHB Belastingdienst waarin het volgende wordt toegelicht Ik heb Inmiddels contact gehad met

PwC Lid 1 van het MT Toeslagen 2017 2019} Wjkomen uit op de volgende lijn in de

MT verslagen hebben jullle niets gevonden en daarmee gaan Jullle er vanuit dat het niet

besproken is in een MT Dat kunnen wlj verder nu niet meer checken Ik In elk geval niet De

memo en of in ieder geval de strekking uit de memo is bekend bij zowel PwC Lid 1 van het MT

Toeslagen 2017 2019 a s bij mij en naar onze mening ook bij de ovierge leden van het MT

Het was een van de redenen In gesprek te gaan samen met PwC Vaco Toeslagen 2017 met

informatievorderinq Nationale Ombudsman Levering 2 stuk 96 en 98
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de betreffende advocaat Je kunt derhalve zondermeer aangeven dat meedere mt laden op da

hoogte waren appendix A 10 56

216 In een e mailbericht van 20 oktober 2020 aan Medewerker 5 UHB Belastingdienst stuurt Lid 1

van het MT Toeslagen 2017 2019 het verslag van de MT dag van 14 maart 2017 door met de

voigende toeiichting “Nav ons gesprek zojuist stuurlkje hlerbij het verslag van de dd 14 mrt 2017

gehouden MT dag ik heb dit verslag in de MT stukken van 21 maart In Ibabs gevonden Uit dit

verslag blijkt dat het memo van PwC Vaco Toeslagen 2017} is besproken en dat er vanuit het

MTactiehouders aan zijn gekoppeld Om de zoveel weken hielden we destijds MTdagen Ik

vermoed dat dit verslag Indian het eerder niet is opgemerkt vanwege het andere karakter en

vergaderschema niet is opgevallen
”

appendix A 10 57

217 Er is in deze periode kenneiijk verwarring over de vraag of het ‘memo Palmen’ is besproken

tijdens de heidag van het MT Toeslagen op 14 maart 2017 Een medewerker Belastingdienst

reageert om 11 52 uur op bovenstaande e mail “Ik tees In het verslag niet dat het bedoelde

memo besproken is Ik vermoed dat het memo waarnaar punt 170314 8 van het verslag verwijst
het bijgaande memo Is Ik kan niet meer in de verslagen van de MT dagen In ibabs Het memo

waarde betreffende medewerker Belastingdienst naar verwijst en is bijgevoegd bij de e

mailcorrespondentie ziet op de rol van vaktechniek binnen toeslagen en niet op het CAF 11

Hawai dossier appendices A 10 58 A 10 59

218 Ook stuurt Lid 1 van het MT Toeslagen 2017 2019 dan het memo Palmen’ naar Medewerker

5 UHB Belastingdienst met daarbij de voigende toeiichting “Nav ons gesprek enjouw mail van

vanochtend ben ik gaan zoeken In mijn mail Ik heb dd 13 3 17 onderstaande mall van mlj aan

PwC Vaco Toeslagen 2017 gevonden waarin PwC Vaco Toeslagen 2017 vraagtofhet
memo naar het MT kan Ik stuurje zo separaat nog een mail van PwC Vaco Toeslagen
2017 aan de MT Secretaresse van 14 3 2017 waarin PwC Vaco Toeslagen 2017 aangeeft
dat die dag op 14 3 2017 het MT een beslult zou nemen overwie contact met PwC advocaat

zou opnemen Hieruit blijkt mi ook dat met PwC Vaco Toeslagen 2017 is besproken dat over

de casus gesproken zou warden op de MT dag
”

appendix A 10 60

219 Later die dag 14 04 uur stuurt Lid 1 van het MT Toeslagen 2017 2019 nog een aanvulling

inzakezijn zoektocht naar de vraag of het memo Palmen ook MT breed bekend was en

concludeert
“

Voor mij staat terugkijkend dus wel vast dat het memo MT breed gedeeld is en dat

vanuit de bespreking vervolgafspraken zijn gemaakt zie verslag appendix A 10 61

220 Op 20 oktober 2020 wordt het ‘memo Palmen’ gelakt aan de Kamer verstrekt

221 Op 21 oktober 2020 wordt aan Medewerker 2 UHB Belastingdienst vooruitlopend op de formele

informatievordering van de POK gevraagd het memo Palmen en de stukken daar om been bij
elkaar te gaan zoeken appendix A 10 62 Op 22 oktober 2020 voIgt de formele ‘tweede

vordering parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag “Op 20 oktoberjl heeft

u de Kamer op verzoek een intern memo inzake de CAF 11 zaak uit 2017 doen toekomen De

commissie vordert onder nummer ll FIN 003 op grand van artike 6 van de Wpe 2008 een

afschhft van dat memo ongelakt en afschriiten van de documenten betreffende de opdracht

voorbereiding bespreking en opvolging van het memo” appendix A 10 63

222 Lid 5 van het MT Toeslagen heeft in een e mail van 26 oktober 2020 aan de Directeur Generaal

Belastingdienst 2020 heden opmerkingen geplaatst over de wijze waarop de

informatieverstrekking aan de POK en de Tweede Kamer heeft plaatsvonden Lid 5 van het MT

Toeslagen heeft niet meegewerkt aan ons onderzoek waardoor wij deze e mail niet hebben

kunnen voorleggen Wel zijn deze e mail en de hierin als bijiage opgenomen e mails van Lid 5

van het MT Toeslagen 2017 ter informatie opgenomen in Appendices A 10 64 tot en met

A 10 66 De relevante bijiagen behorende bij deze e mail zijn betrokken in ons onderzoek

223 De POK blijkt op 28 oktober 2020 informatie van het Ministerie van Financien te hebben

ontvangen waarbij het memo Palmen is opgenomen Dit betreft een versie waar enkel

persoonsgegevens uit zijn geredigeerd De door de POK verkregen versie bevat meer informatie

dan de versie die aan de Tweede Kamer is vertrekt op 20 oktober 2020 Daaruit zijn kenneiijk ook

persoonlijke beleidsopvattingen geredigeerd
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224 Tenslotte wordt het ‘memo Palmen’ op 4 december 2020 na de openbare verhoren van de POK

nagenoeg ongelakt verstrekt aan de Kamer

Verschillende versies van het ‘memo Palmen’

225 PwC heett in de haar ter beschikking staande informatie gezocht naar het voorkomen van

verschillende versies van het ‘memo Palmen Zoals toegelicht in alinea 121 bestaan ertwee

verschillende inhoudelijke memo’s waarbij het verschil is beperkttot een aangepaste zin

5 4

226 Het memo Palmen’ is in 2020 op verschillende momenten gelakt Ten grondslag aan het lakken

van documenten die verstrekt worden aan de Tweede Kamer ligt de discussie rond Artikel 68 van

de Grondwet Dit artikel luidt “De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk

afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden

verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat In

verschillende Kamerstukken en debatten ontvouwtzich doordejaren heen een discussie in

hoeverre de Minister verplicht is om alle door de Kamer opgevraagde informatie te delen Hiertoe

wordt vaak de Wob aangehaald ter nadere illustratie De Wob is niet van toepassing op het recht

op informatie zoals bedoeld in Artikel 68 Grondwet maar biedt wel inzicht in de afbakening van

het recht op informatie In 2002 vermelde toenmahg Minister De Vries dat het recht op informatie

van de Kamer zijn grenzen onder andere kon vinden waar het betreft het delen van ‘persoonlijke

beleidsopvattingen in stukken voor intern beraad’ “Op grond van artikel 11 van de Wob worden

persoonlijke beleidsopvattingen opgenomen in stukken bestemd voor intern beraad dat wli

zeggen beraad binnen de overheid over een bestuurlijke aangelegenheld In beginsel niet

openbaar gemaakt Het gaat zowel om beleidsopvattingen van bewindspersonen ambtenaren en

bestuurders als om die van externen die bij het interne beraad zijn betrokken De

bescherming van die beleidsopvattingen houdt verband met het uitgangspunt dat de mogelijkheid
moet bestaan om in vertrouwelijke sfeer van gedachten te kunnen wlsselen Het verstrekken van

deze opvattingen zalzich in het algemeen niet verdragen met een goed functioneren van de

departementen de ministers en de mlnisterraad en kan het interne besluitvormingsproces emstig
verstoren Voor een goede afweging van alle relevante aspecten is een gedachtewisseling in

beslotenheid noodzakelijk zoals ook de mlnisterraad in beslotenheld van gedachten wisselt

Persoonlijke beleidsopvattingen in interne stukken zullen daarom ook wel aan het parlement
kunnen worden onthouden in uiterste instantie met een beroep op het belang van de staat

Onder omstandigheden zal wel informatie kunnen worden verstrekt in geobjectiveerde vorm

Benadrukt wordt dat het parlement wel inzicht dient te krijgen in alle relevante feiten en

argumenten die aan het ulteindelijke beleid ten grondslag liggen
”40

227 Hetgeen wordt verstaan onder ‘persoonlijke beleidsopvatting’ is als voIgt beschreven “Ditbegrip
wordt soms door bewindspersonen gebruikt om te motiveren waarom interne documenten met

opvattingen van ambtenaren of bewindspersonen niet in het openbaar aan de Kamer kunnen

worden gezonden Persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en bewindspersonen worden

geacht te zijn betrokken bij de onderbouwing van het beslult of het standpunt dat extern wordt

ingenomen Als de opvattingen van ambtenaren deel gaan uitmaken van het debat tussen Kamer

en Minister kunnen ambtenaren en Ministers tegen etkaar worden uitgespeeld en kunnen

essentiele onderdelen van ons staatsbestel als de ministerlele verantwoordelljkheld en de

eenheid van regehngsbeleid in het geding raken Ook hier wordt het belang van de vrijelijk

gedachtenuitwisseling wederom benadrukt Ambtenaren moeten “hun bewindspersonen vrijuit
kunnen adviseren en onderling kunnen brainstormen voordat een besluit wordt

genomen Er is soms tijd nodig voor interne discussie en gedachtevorming Door het

inventariseren en uitwisselen van alle argumenten en gedachten rijp en groen door elkaar kan

een optimaal besluit worden voorbereid De vertrouwelljkheid van persoonlijke beleidsopvattingen
van ambtenaren en bewindspersonen Is daarbij een belangrijke voorwaarde ook om te

waarborgen dat ambtenaren zo nodig hun meerderen Inclusiefde Minister intern van

tegenspraak durven voorzien Het kan echter voorkomen dat vanuitde Kamer toch de wens

wordt geuit om de onderliggende interne documenten en ambtelijke adviezen te mogen inzien

Op dat moment komt de vraag aan de orde of deze documenten persoonlijke beleidsopvattingen
bevatten de Wob niet van toepassing in de relatie tussen Kamer en regering maar de daarin

geformuieerde weigeringsgronden kleuren de verschoningsgrond van artikel 68 Grondwet tot op
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zekere loogfe wel in Volgens artikel 1 van de Wob is een persoonlijke beleidsopvatting «een

opvatting voorstel aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten» Intern beraad wordt door de

Wob gedefinieerd a s «het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een

bestuursorgaan dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke
verantwoordelljkheld voor een bestuurlijke aangelegenheid» Duidelljk is dat het zowel bij
«lntem beraad» ais bij «persoon ijke beleidsopvattingen» gaat om brede begrippen waarbij er

verschil van inzicht kan bestaan over waar de grens precies ligt in een concreet geval Ook

a s feiten en opvattingen met elkaar verweven zijn kan het zo zijn dat de feiten onderdeel warden

van de opvattingen en er volgens de rechter red vergelljking met jurisprudentie inzake Wob

geen verpHchtlng tot openbaarmaking bestaat ^^

228 De beoordeling het lakken van persoonlijke beleidsopvattingen in documenten vond dus plaats

op grond van de staatsrechtelijke invulling van het juridische kader dat van toepassing is bij de

Wob In het geval van een verzoek op grond van de Wob wordt openbaarmaking van informatie

getoetst aan de {weigerings gronden uit de Wob en wordt een document dus gelakt op grond van

en conform de Wob

229 In haar reactie van 15 januari 2021 op het rapport “Ongekend onrecht” heeft het Kabinet

aangegeven dat de grond persoonlijke beleidsopvattingen’ niet langer wordt gehanteerd als

invulling van de weigeringsgrond belang van de staat’ uit artikel 68 Grondwet “Het kabinet ziet

grote kansen om de transparantle verder te vergroten Tegelijkertijd vraagt openbaarheid van

adviezen van ambtenaren wel het waarborgen van voldoende veiligheid en ruimte voor

ambtenaren ook als adviezen kritlsch of afwtjkend zijn En die ruimte kunnen kabinet en Kamer

alleen samen geven Het kabinet zou graag met de Kamer spreken over hoe dit in de onderlinge

werkwijze kan worden verzekerd Dit zou kunnen warden besproken in de dialoog die het kabinet

met uw Kamer de Read van State en de media wil voeren over het advies over mlnisteriele

verantwoordelljkheld van de Raad van State 32 Om de gevolgen die openbaarheid heeft op het

ambtelijk werk en de ambtelijke organisatie te kunnen beoordelen zal het kabinet ook een

uitvoeringstoets iaten doen Over de toepassing van de weigeringsgrond belang van de staat’ In

de praktijk kan uiteraard discussle ontstaan In ons parlementair stelsel is het aan de Tweede

Kamer om te oordelen of zij juist is geinformeerd Het kabinet wit graag in samenspraak met de

Kamer bezlen op welke wljze advlsering van de Kamer over dit soort situaties bij een commissie

of onafhankeiljke instantie zou kunnen worden belegd Het kabinet zal bij elk stuk

wetsvoorstel brief of nota dat aan het parlement wordt gestuurd de onderliggende
departementale nota’s die de bewindspersonen hebben gebruikt voor de besluitvorming actief

openbaar maken
^^

Kamersfukhen H 2015ns 28362 nr 8

Kamersfukken ii 2020 21 35510 nr 4 p 18
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Onderzoeksvraag 2 reconstructie

‘juni week’ van 2019

6

6 1 Onderzoeksvraag inzake reconstructie ‘juni week’ van 2019

230 De onderzoeksvraag van het Ministerie van Financien luidt

231 “Maak een reconstructie van de juni week van 2019 waarin van dag tot dag beschreven wordt

welke Informatle er in de bijeenkomsten op tafel kwam Betrek daarbij ondermeer de

volgende bijeenkomsten

De ambtelijke voorbespreking op dinsdagochtend 4 Juni
De aansluitende bijeenkomst met de sfaafssecrefar s en de ambtelijke leiding

De middagbespreking op 4 juni met de ambtelijke en politieke leiding

De ochtendbesprekingen op woensdag 5juni en de besprekingen daarna

De besprekingen op donderdag 6 en vrijdag 7juni

Betrek bij deze reconstructie waf er per bijeenkomst aan de orde is gesteld over

het memo Paimen uit maart 2017

de rol die tweede nationaliteit speelde in de context van het ’memo Palmen bij CAF

zaken als indicatie voor georganiseerd misbruik en het gericht uitvragen van tweede

nationaliteit

de ondeugdelijkheid van het onderzoek In de CAF 11 zaak welke functionarissen bij elk

van deze bijeenkomsten aanwezig waren

welke tactsheets er zijn opgesteld en waarom daarin wel ofjulst niet verwezen wordt

naarhet memo Palmen’
”

Bij de reconstructie van de documenten c q tactsheets die tijdens de ‘juni week’ van 2019 op

tafel hebben geiegen hebben wij onze aandacht gericht op documenten die zien op de

deugdelijkheid van het CAF 11 FlawaT dossier verwijzingen naar het memo Paimen’ destijds

aangeduid ais het interne memo van 2017 van een vaktechnisch medewerker van Toeslagen en

de tweede nationaliteit

“Ondeugdelijkheid” van het CAF 11 Hawai dossier

232 Op 1 februari 2019 is een nieuwe teamleider bij Toesfagen benoemd Teamleider 2 Toeslagen
Teamleider2 Toeslagen had een verleden bij de Belastingdienst en was gewend om bij een

fiscaal onderzoek tevens te werken met een controledossier welke onder meer bestond uit de

volgende onderdelen aanpak bevindingen en een conclusie Ter voorbereiding van het debat in

de Tweede Kamer van 21 maart 2019 werden aan het team Flandhavingsregie vragen gesteld
overde CAF 11 HawaT zaak Zodoende Is Teamleider 2 Toeslagen zich meer gaan verdiepen in

de CAF 11 FlawaT zaak Toen Teamleider 2 Toeslagen vroeg naar het controledossier van de

CAF 11 Fiawai zaak bleek dat dit niet bestond Wei waren er vele documenten aanwezig op

verschillende digitale locaties en er was een papieren dossier aanwezig bij een medewerker van

het onderdeel MKB van de Belastingdienst De vastlegging van het CAF 11 onderzoek was

volgens Teamleider 2 Toeslagen onvoldoende en daarmee 00k de basis voor het stopzetten van

de toeslagen van alle betrokken ouders Het papieren dossier heeft Teamleider 2 Toeslagen
ingezien in de juni week Bij de beoordeling van het CAF 11 HawaT dossier heeft Teamleider 2

Toeslagen tevens de uitspraak van de Raad van State van 8 maart 2017 en het rapport van de

Nationale Ombudsman van 9 augustus 2017 meegenomen

6 2

233 De vastlegging van het CAF 11 HawaT onderzoek was volgens Teamleider 2 Toeslagen
onvoldoende Teamleider 2 Toeslagen keek vanuit een controleperspectief naar het dossier en

vroeg zich af waar de conclusies die aangaven dat er sprake was van fraude bij het in het CAF 11

HawaT onderzoek betrokken gastouderbureau op waren gebaseerd en wat de gevolgen voor de
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betrokken ouders rechtvaardigde Op basis van de inhoud van de documenten die Teamleider 2

Toeslagen ter beschikking waren gesteld ontstond bij Teamleider 2 Toeslagen twijfel overde

kwaliteit van de administratie bijvoorbeeld omdat urenstaten ook op niet bestaande dagen waren

ingevuld hetgeen echter niet wil zeggen dat de kinderopvangtoeslag aanvraag ook foutief was

Mogelijkzijn deze dagen niet meegeteld bij de aanvraag datzou Toeslagen dan kunnen

beoordelen Volgens Teamleider 2 Toeslagen rechtvaardigden de bevindingen van het CAF

team de getrokken conciusies ten aanzien van de betrokken ouders niet Teamleider 2 Toeslagen
deed vervolgens navraag bij medewerkers die betrokken waren bij het CAF 11 Flawai onderzoek

Dit leverde volgens Teamleider 2 Toeslagen alleen maar Vaagheid’ op Vervolgens heeft

Teamleider 2 Toeslagen de Algemeen Directeur Toeslagen 2019 verzocht de bovenstaande

zorgen te delen metde Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 Deze laatste gaf
Teamleider 2 Toeslagen vervolgens opdracht om zich verderte verdiepen in het CAF 11 Flawai

dossier In mei 2019 heeft Teamleider 2 Toeslagen een reconstructie van het CAF 11 Hawai

dossier gemaakt gebruikmakend van de reeds ontvangen documenten van een lid van het CAF

11 FlawaT onderzoeksteam Tijdens het interview met PwC vertelde Teamleider 2 Toeslagen dat

bij de reconstructie bleek dat verkregen documenten door elkaah zaten Flet betrof meer dan

1 000 documenten met een groot aantal duplicaten Een voorbeeld van een probleem met het

onderzoek was volgens Teamleider2 Toeslagen de omstandigheid dat informatie versnipperd
was en niet beschikbaar of opgeslagen op een plek Indien een kind op een bepaalde dag niet

aanwezig was had het CAF team of Toeslagen geen onderzoek gedaan naar de reden hien oor

De conclusietot stopzetting van de kinderopvangtoeslag voor de ouders was al getrokken
voordat er een tweede keer een bezoek was gebracht aan het gastouderbureau Op basis van

versnipperde informatie werden volgens Teamleider2 Toeslagen conciusies getrokken De

bevindingen van het onderzoek bij het gastouderbureau werden niet gedeeld met medewerkers

bij Toeslagen die de individuele toeslagaanvragen van de ouders behandelden Het rapport van

het onderzoek bij het Gastouderbureau dat plaatsvond in mei 2014 was gedateerd 4 mei 2016

en werd later in 2016 verstrekt aan het Gastouderbureau Ook kwam de reikwijdte zoals

beschreven in de aankondigingsbrief van het onderzoek bij het gastouderbureau niet overeen met

de reikwijdte zoals beschreven in het controlsrapport en er was geen sprake van vaktechnische

controle gedurende het CAF onderzoek Teamleider 2 Toeslagen concludeerde dat vergaande

maatregelen werden genomen die niet voldoende gebaseerd waren op het bestaande

bewijsmateriaal

234 Tijdens de reconstructie van het CAF 11 Hawa I dossier stelt Teamleider 2 Toeslagen het‘memo

Palmen’ niet te zijn tegengekomen hetgeen verklaarbaar is omdat de reconstructie was gericht
op het CAF 11 onderzoek dat werd uitgevoerd in 2013 en 2014 Ook bij het aantreden en het

uitvoeren van het onderzoek naar het CAF 11 Hawai dossier is het ‘memo Palmen’ niet aan

Teamleider 2 Toeslagen verstrekt en is er door niemand aan gerefereerd aldus Teamleider 2

Toeslagen

Analyse ‘juni week’ van 2019

De aanloop naar de ‘juni week’ van 2019

235 In paragrafen 5 3 en 6 2 is een reeks van gebeurtenissen besproken die gevolgen zouden

hebben voor de ‘juni week’ van 2019 het debat in de Tweede Kamer van 21 maart2019 de

uitspraak van de Raad van State van 24 april 2019 en de Kamervragen van 30 april 2019

Vervolgens vinden op 15 17 en 22 mei 2019 oudergesprekken plaats met de Algemeen Directeur

Toeslagen {2019
^^

6 3

6 3 1

236 Uit intervie\A« met voormalig medewerkers en bewindspersonen blijkt dat in de periods

voorafgaand aan de ‘juni week’ van 2019 langzaam duidelijk werd dat de situatie rond het CAF

11 Hawai dossier en de CAF aanpak in het algemeen meer complex was Volgens Medewerker 1

BOA kwamen er in de loop van 2019 signalen naar boven dat er mogelijk problemen waren met

het CAF 11 Hawa I dossier en dat er wellicht meer CAF dossiers niet in orde waren dan enkel het

CAF 11 Hawai dossier

informatievorderinq POK stuk 50
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237 Op 21 maart 2019 vindt een debat plaats in de Tweede Kamer naar aanleiding van het

evaluatierapport over het onterecht temgvorderen van kinderopvangtoeslagen Staatssecretaris

Snel vermeldt daarbij dat er allerleizaken verkeerd zijn gegaan bij Toeslagen dat daar excuses

voorzijn aangeboden en dat een verbeterplan is ingediend Staatssecretaris Snel gaat er op 21

maart 2019 nog wel vanuit dat ersignalen van fraude waren bij zowel het Gastouderbureau als bij
ouders De voile omvang van het mogelijke probieem was toen nog niet doorgedrongen bIJ de

Belastingdienst en het kerndepartement De uitspraak van de Raad van State van 24 april 2019

en de verhoogde aandacht in de Tweede Kamer en de media brachten een lichte kanteling
teweeg

238 Uit e mailcorrespondentie die Teamleider 2 Toeslagen eind mei 2019 voert met diverse collega’s
komen de verschillende standpunten ten aanzien van het CAF 11 Hawai dossier naarvoren

Deze e mailcorrespondentie heeft als onderwerp “Chronologisch overzicht CAF 11 nog niet

compleet Een collega lijkt vertrouwen te hebben In de aanpak van de Belastingdienst en stuurt

op 29 me I 2019 “Mijn conclusie het is erg vervelend dat de data PwC over CAF 11 niet

kloppen Daarmee was het signaal verouderd maar dat doet er niet aan af dat als het werd

opgepakt door CAF en KOT werd stopgezet daar wel lets aan ten grondslag lag KOT werd niet

stopgezet alleen op signaal GGD maar na onderzoek belastingdienst zelt en onregelmatigheden
die we na eigen onderzoek constateerden Er zijn meerdere bezwaren en procedures geweest en

in meerdere hoeveel gevallen is vast komen te staan dat ergeen recht op toeslag bestaat
”

Appendix A 10 67 Dit standpunt is in lijn met hetgeen door Staatssecretaris Snel werd gesteld
in het Kamerdebat van 21 maart 2019 {“De signalen die er waren waren serious en dat is de

reden dat uiteindelijk er een signaal is uitgegaan dat er een risico was dat er sprake was van een

gefaciliteerde aanpak en daar wll de Belastingdienst graag wat aan doen

239 Op 29 mei 2019 wordt in dezelfde e mailcorrespondentie aan Teamleider 2 Toeslagen de vraag

gesteld “Op basis waarvan is de stopzetting PwC van de kinderopvangtoeslag gedaan
”

Hierop
antwoordt Teamleider 2 Toeslagen “de link tussen een dee observeren door bezoeken

gastouders gastouderbureau en informatie analyse en vervolgens overa stopzetten ontgaat mij
ook Niet zorgvuldig Logischerzou zijn en vanaf 2016 werd dit nieuwe werkwijze eerst bij

grotere groep Info opvragen en daarna besllssen om stop te zetten’’ Een andere collega reageert

op 3 juni 2019 op het antwoord van Teamleider 2 Toeslagen “Je tweede antwoord baart wel

zorgen blijkbaar was het overal stopzetten zoals we er nu naar kljken niet zorgvuldig en logisch

240 In mei 2019 wordt gewerkt aan een conceptbrief voor de Tweede Kamer als antwoord op de

Kamervragen en reactie op het debat Dit concept wordt op 31 mei 2019 gedistribueerd door

Medewerker 1 UHB Belastingdienst binnen het Ministerie van Financien met het verzoek erop te

reageren {Appendix A 10 68 Op 3 juni 2019 wordt er door diverse functionarissen een bijdrage

geleverd aan het concept

241 De Lavaco Toeslagen reageert op de concept Kamerbrief met de volgende opmerking “Met

name zou Ik heel graag snel de lopende zaken wlllen bezlen vanuit de opmerking dat de tweede

nationaliteit in het toezicht een rol heeft gespeeld Is deze brief gepubliceerd dan zal dit thema

een rol in de lopende zaken kunnen gaan spelen Inclusief stukken Dit zou kwetsbaar kunnen

worden” appendix A 10 69

242 Het concept van de Kamerbrief wordt ter voorbereiding van een bespreking op 4 juni 2019 in de

avond van 3 juni 2019 per e mail verstuurd door Medewerker 1 UHB Belastingdienst naar onder

andere de Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 en de Algemeen Directeur Toeslagen
2019 appendices A 10 70 A 10 71

243 De Algemeen Directeur Toeslagen 2019 en Teamleider2 Toeslagen ontvangen op 3 juni 2019

per e mail een document waahn diverse opties worden beschreven om de

invorderingsmaatregelen inzake CAF 11 te beperken De functionaris die het document

doorstuurt geeft hierbij aan “Er is dus wel wat mogelijk De vraag is dan wel ofje het voor de hole

populatie doet 302 of alleen bij diegenen wear het speelt appendix A 10 72

244 De beoordeling van Teamleider 2 Toeslagen van het CAF 11 HawaT dossier de uitspraak van de

Raad van State van 24 april 2019 en de Kamervragen zorgen dat het inzicht langzaam maar

zeker begon te kantelen waarbij op 4 juni 2019 het kantelpunt bereikt werd Ook de ambtelijke
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top binnen de Belastingdienst en het Ministerie van Financien begonnen bA^ijfels te krijgen over

het CAF 11 Hawa f dossier aid us hetgeen uit intervie\Ars naar voren kwam De kanteling van het

inzicht ten aanzien van CAF 11 HawaT blijkt ook uit diverse e maiiberichten Zo schrijft de

Algemeen DirecteurToeslagen 2019 op4 juni 2019 aan een medewerker en de Directeur

Corporate Dienst Vaktechniek Belastingdienst “Zoals jullie weten zijn we in Toeslagen erg druk

met het dossier CAF 11 In de afgelopen weken is gebleken dat de dossiervorming gebreken
vertoont Niet alieen bij de specifieke zaak maar ook bij de andere CAF dossiers waarnaar in de

komende periode uitdrukkelijk gekeken zai warden door de ADR en de Commissie Donner
’’

appendix A 10 73

245 4 juni 2019 de eenstedag van de ‘juni \A^eek’ stond met name in hetteken van kanttekeningen die

werden geplaatst bij de deugdelijkheid van het CAF 11 HawaT onderzoek Vanaf 5 juni richtte de

aandachtzich vooral op het achterhalen van wat erzich in de afgelopen jaren precies had

afgespeeid rond het CAF 11 HavtaT dossier Vanaf 6 juni 2019 lag de focus meer op de toekomst

en op welke opiossing er gevonden kon worden voor de ouders aan wie de toeslagen werden

ontzegd

6 3 2 Overzicht van de bijeenkomsten van 4 tot en met 11 juni 2019

246 Hierna voIgt het overzicht van de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden zoals gebleken uit

een analyse van de agenda’s van de betrokken voormalig medewerkers en bewindspersonen in

de periode van 4 tot en met 11 juni 2019 Met de ‘juni \A^eek‘ van 2019 bedoelen wij voor wat

betreft dit rapport dinsdag4juni toten metdinsdag 11 juni 2019 omdat gedurende het

pinksterweekend de activiteiten rond het dossier doorliepen

247 De reconstructie van de ‘juni week’ van 2019 wordt bemoeilijkt door het feit dat uit de interviews

en het e mailonderzoek blijkt dat de gesprekken niet synchroon lopen met hetgeen in de

agenda’s werd genoteerd De agenda’s zijn een planning vooraf en de realiteit van de ’juni week’

bleek achteraf intensiever dan agenda’s deden vermoeden De reden hiervoor is dat de ’juni
week’ een hectische week was waarin door veel medewerkers lang werd gewerkt aan de

Kamerbrief het uitwerken van compensatiemogelijkheden en de factsheets welke in deze week

zijn opgesteld Ook werd gewerkt aan de voorbereiding voor de gesprekken die Staatssecretaris

Snel op 11 juni 2019 zou hebben met een groep betrokken ouders Medewerkers liepen over en

weerelkaars kamer binnen om ad hoc vragen opte lessen Ook werd er vaker in groepen

gewerkt Een laatste punt in deze is dat uit de agenda’s en het e mailonderzoek blijkt dat de term

petit comite’ wordt gehanteerd De reden hiervoor istweeledig In het begin van 4 juni is een

grote groep bijeengeweest In de e mailboxen vinden we de uitnodiging voorde bespreking van 4

juni 2019 om 09 30 Niet iedereen was steeds aanwezig bij de grote bijeenkomsten en soms

werden er medewerkers bijgehaald die weilicht meer achtergrondinformatie konden verschaffen

248 Noch de Vaco Toeslagen 2017 noch de leden van het MT Toeslagen van 2017 werden voor

zover bekend in de ’juni week’ van 2019 uitgenodigd om tijdens de bijeenkomsten nadere

toelichting te geven Wei is Lid 5 van het MT Toeslagen om informatie verzocht zoals wij uit e

mailcorrespondentie hebben kunnen reconstrueren Aangetekend wordt hierbij dat de activiteiten

rond de ’juni week’ in 2019 plaatsvonden in Den Haag en de leden van het MT Toeslagen zich

voornamelijk in Utrecht bevonden

249 De Algemeen DirecteurToeslagen 2019 heeft contact opgenomen met Lid 5 van het MT

Toeslagen inzake het CAF 11 HawaT dossier hetgeen resulteerde in de toezending van de

correspondentie met de advocaat van een aantal betrokken ouders uit 2017 Uit het factsheet

inzake de handreiking richting de ouders in het CAF 11 HawaT dossier in 2017 is de

terugkoppeling van de ingestelde werkgroep van 14 maart 2017 opte maken Het doel was met

de advocaat van een aantal betrokken ouders tot een opiossing te komen zie ook hierboven

paragraaf 5 3 6 Het factsheet vermeldt appendix A 9 “Aan de advocate is voorgelegd om voor

alle ouders de kinderopvangtoeslag alsnog voor alle maanden dat zij hun recht kunnen bewijzen
toe te kennen Deze manier zou tot een snellere a onding van de zaken leiden

• De advocate heeft dat aanbod direct afgewezen Zij wilde geen nieuwe bewijzen

overleggen en vroeg daarnaast om een extra compensatie ‘het effect van het proces dat

niet goed is geiopen moet financieel tot ultdrukking komen’
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• Toeslagen ftee f aangegeven dat die weg onbegaanbaar was en dat daar geen wettelljke
ruimte voorbestond Daarmee kwamen de afrondingsgesprekken tot een elnde”

250 Het petit comite’ betrof doorgaans in elk gevai Staatssecretaris Snel en de ambtelijketop
waaronder de Secretaris Generaal Ministerie van Financien 2013 2020 of de plaatsvervangend
Secretaris Generaal Ministerie van Financien de Directeur Generaai Belastingdienst {2017
2020 de Poiitiek Assistant van Staatssecretaris Snel en de Crisismanager zie hieronder

paragraaf 6 3 4 daarnaast waren ook BOA en woordvoering meestai vertegenwoordigd Deze

bijeenkomsten vonden plaats in de kamer van Staatssecretaris Snei waar een vergadertafei
stond \waaraan geen grote groep mensen konden plaatsnemen De samenstelling van het ‘petit
comite’ was afhankelijk van wie er op dat moment kennis droeg van het onderwerp dat besproken
werd

251 Naast de reconstructie van de gebeurtenissen in de ‘juni week’ in 2019 wordt in onderzoeksvraag
2 voor deze opdracht gevraagd naar de documenten die bij de diverse besprekingen in de ‘juni
week’ op tafei hebben geiegen en wat er in de diverse besprekingen in de juni week’ besproken
is met betrekking tot de ondeugdeiijkheid van het CAF 11 Hawa f dossier en de kwestie rond de

tweede nationaliteit Per bespreking in de juni week’ zullen hieronder de verschillende

documenten waarover men de beschikking had en de in verband daarmee besproken
onderwerpen nader worden beschreven

252 Naast het generieke onderzoek in e mailboxen op basis van zoektermen is ook het onderlinge e

mailverkeer in de juni week’ van 2019 tussen een aantal medewerkers geanalyseerd om in kaart

te brengen weike informatie is gebruikt bij de verschillende besprekingen in de juni week’ van

2019

253 Flet memo Palmen’ lijkt in de juni week’ van 2019 geen prominente rol te hebben gespeeld
omdat de inhoud van het ‘memo Palmen’ reeds bekend was vanuit de uitspraak van de Raad van

State van 8 maart 2017 en het rapport van de Nationals Ombudsman van 9 augustus 2017

Daarnaast kwamen uit de beoordeling van het CAF 11 FlawaT dossier door Teamleider 2

Toeslagen de nieuwe inzichten naar boven die in het ‘memo Palmen’ van 2017 nog nietter

discussie stonden

254 De tabel in appendix A 6 geeft indicatief inzicht in de geplande besprekingen van de juni week’ in

2019 opgemaakt uit de agenda’s van betrokkenen In paragraaf 6 3 3 worden deze waar

relevant voor ons onderzoek nader besproken

Dinsdag 4 juni 2019

Eerste Bespreking ambtelijke voorbespreking 08 30

255 Deze eerste bespreking op 4 juni 2019 betrof een zogenaamde ambtelijke voorbespreking waarin

de concept Kamerbrief van 3 juni 2019 besproken zou worden HierbiJ waren onder andere

aanwezig de Directeur Generaai Belastingdienst 2017 2020 de Algemeen Directeur Toeslagen
2019 de plaatsvervangend Secretaris Generaal Ministerie van Financien Medewerker2 BOA

Teamleider 2 Toeslagen de Lavaco Toeslagen Medewerker 1 BOA vanaf 5 juni de secretaris

van het crisisteam en Medewerker 1 UFIB Belastingdienst De Directeur Generaai

Belastingdienst 2017 2020 had Teamleider 2 Toeslagen gevraagd in mei een reconstructie te

maken van het CAF 11 Hawai dossier zie hierboven paragraaf 6 3 1 Tijdens het gesprek werd

duidelijk dat uit de GGD rapporten inzake CAF 11 FlawaT niet per definitie fraude signalen konden

worden afgeleid Voorts bleek er sprake te zijn van een slechte vastlegging waardoor de basis

ontbrak voor de stopzetting van toeslagen in het CAF 11 HawaT dossier zo vertelden ons

geinterviewden Daarnaast waren er op dat moment meer twijfels gerezen over het CAF 11

FlawaT dossier mede als gevolg van de beoordeling van Teamleider 2 Toeslagen De definitieve

versie 1 0 van het feitenrelaas is opgenomen als appendix A 10 74 De reconstructie van de

Teamleider 2 Toeslagen zag vooral op het CAF 11 FlawaT dossier Ook rezen er twijfels over de

CAF aanpak in de breedte

6 3 3

256 Voor wat betreft deze eerste bespreking van 4 juni 2019 bestaat geen eenduidig beeld over de

vraag of de kwestie ‘tweede nationaliteit’ zie hieronder paragraaf 6 4 tijdens de bespreking aan

de orde is gekomen
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257 In de bespreking kwam de gedachte aan de orde dat er een andere lijn gekozen moest worden

ten aanzien van de opiossing voor ouders betrokken bij CAF 11 en dat de concept Kamerbrief

van 3 juni 2019 daarom gewijzigd moest worden en de nadruk meer moest worden gelegd op de

gerezen problemen met betrekking tot de wijze waarop Toeslagen de wet handhaaft A 10 71

258 In de tijdspanne waarbinnen deze eerste bespreking op 4 juni 2019 plaatshad kunnen wij in de

agenda van Staatssecretaris Snel lezen dat ertijd is ingeruimd om de concept Kamerbrief te

lezen

Tweede bespreking 4 juni 2019 circa 9 30 uur

259 Naar aanleiding van de inzichten overde ondeugdelijkheid van bet CAF 11 HawaT dossier

verlietende Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 Medewerker 2 BOA Teamleider2

Toeslagen de eerste bijeenkomst om vervolgens Staatssecretaris Snel en later ook de Secretaris

Generaal Ministerie van Financien 2013 2020 bij te praten over de nieuwe inzichten De

Directeur Generaal Belastingdienst 2017 2020 deelde de conclusies van de reconstructie van

het CAF 11 Hawai dossier alsmede de conclusie dat het in het CAF 11 Hawai dossier aan

onderbouwing ontbrak Volgens stelde Staatssecretaris Snel de vraag wat er precies had

plaatsgevonden en hoe er nu verder gehandeld moest worden

260 Staatssecretaris Snel en anderen voegden zich vervolgens bij de grotere groep om het gesprek
dat om 08 30 die ochtend was begonnen voort te zetten

Derde bespreking 4 juni 2019

261 De derde bespreking kan worden beschouwd als de voortzetting van de eerste bespreking van

die dag maardan met Staatssecretaris Snel en de Secretaris Generaal Ministerie van Financien

2013 2020 erbij De discussie inzake de concept Kamerbrief en de deugdelijkheid van het CAF

11 HawaT dossier werden voortgezet waarbij Teamleider 2 Toeslagen opnieuw de bevindingen
van de reconstructie van het CAF 11 HawaT dossier met de gesprekspartners deelde alsmede de

implicaties die dit voor het CAF 11 HawaT dossier had uiteenzette

262 Tijdens deze bijeenkomst vroeg Staatssecretaris Snel zich af of niemand eerder signalen had

opgevangen dat er problemen waren met het CAF 11 HawaT dossier De Lavaco Toeslagen
verliet even de vergadering en belde vervolgens de Vaco Toeslagen 2017 om te vragen of er bij

Toeslagen iets bekend was ten aanzien van het CAF 11 HawaT dossier De Vaco Toeslagen
2017 verteldetoen hieroverzelf ooit een advies te hebben geschreven Vervolgens stuurde de

Vaco Toeslagen 2017 om 12 20 uur het ‘memo Palmen aan de Lavaco Toeslagen appendix
A 10 75

263 Omdat op dat moment niet alle vragen direct konden worden beantwoord is toen besloten om

factsheets op te stellen en deze aan het eind van de dag te bespreken Er werd een taakverdeling

gemaakt wie welk factsheet zou gaan opstellen Hierbij is factsheet 6 opgenomen die zou worden

opgesteid doorde Algemeen Directeur Toeslagen 2019 Teamleider 2 Toeslagen en

Medewerker 1 UHB Belastingdienst appendix A 10 76 A 10 77 Volgens het Afdelingshoofd
UHB Belastingdienst moesten in een van de factsheets eventuele eerdere signalen opgenomen

worden waarvan kon worden vastgesteld dat deze de ambtelijketop of bewindspersonen had

bereikt Dit is de reden dat het memo Palmen’ in het eerste factsheet 6 is opgenomen Later in

juni 2019 bleek dat dit memo de ambtelijke top of bewindspersonen niet had bereikt

264 Op 4 juni 2019 14 10 uurstuurtde Lavaco Toeslagen het memo Palmen’ per e mail door aan de

Algemeen Directeur Toeslagen 2019 Teamleider 2 Toeslagen en Medewerker 1 UHB

Belastingdienst appendix A 10 78 Tijdens interviews stelden Teamleider 2 Toeslagen en

Medewerker 1 UHB Belastingdienst met de Lavaco Toeslagen te hebben gebeid om te vragen

hoe het memo Palmen’ zou moeten worden geduid Teamleider 2 Toeslagen vertelde in het

interview met PwC tijdens de reconstructie van het CAF 11 HawaT dossier geen kennis te hebben

genomen van het ‘memo Palmen’ en pas op 4 juni 2019 te hebben gehoord van het bestaan van

het ‘memo Palmen’ Dit markeert het moment van de interne zoekactie naar het ‘memo Palmen’

de duiding en de status van het memo

265 In reactie op het e mailbericht van 4 juni 2019 om 14 10 uur stelt Medewerker 1 UHB

Belastingdienst de vraag Weten we of dit het MT heeft bereikt Hoe been dit stuk opvolging

pwc 52 I Reconstructie en tijdlijn van het memo Palmen’ | September 2021




