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Lijst 1 afgeronde toezeggingen zesde VGR KOT 

Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 6e VGR 

1.  15-nov-19 De staatssecretaris meldt dat ook de Nationale Ombudsman 
bezig is met een onderzoek naar de behandeling van klachten 
bij de overheid over etnisch profileren. Bij afronding van dat 
onderzoek wordt de Kamer geïnformeerd over de resultaten 
die de Belastingdienst betreffen. 

Brief, 31066, nr. 538. Op 30 maart jl. heeft de Nationale Ombudsman haar rapport 
Verkleurde beelden gepubliceerd. Een kabinetsreactie zal 
spoedig volgen. In dit onderzoek formuleert de NO algemene 
handvatten voor goede klachtbehandeling bij klachten over 
etnisch profileren. Die handvatten zijn zeer bruikbaar voor alle 
overheidsorganisaties waaronder Toeslagen.   

2.  28-apr-20 De staatssecretaris zegt toe zodra de uitkomsten van diverse 
onderzoeken binnen zijn, de Kamer te informeren. Het betreft 
nog een onderzoek door een externe partij in overleg met de 
ADR en Docdirekt naar vermiste stukken.  

Brief, 31066, nr. 630. Het eindrapport onderzoek vermiste documenten is 8 februari 
2021 aan uw Kamer verzonden (31066-796). 

3.  16-jun-20 Staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de 
uitkomsten van het onderzoek van DocDirekt, dat onderzoek 
doet naar 250 casussen waarin ouders signalen hebben 
gegeven over kwijtgeraakte stukken. Doel is om te 
achterhalen wat hier exact gebeurd is, wat voor documenten 
het zou betreffen en – afhankelijk van de uitkomsten – hoe dit 
heeft kunnen gebeuren. 

Brief, 35468, nr. 39. Het eindrapport onderzoek vermiste documenten is 8 februari 
2021 aan uw Kamer verzonden (31066-796). 

4.  29-sep-20 Belastingdienst breed worden geen fysieke archieven meer 
vernietigd. Ik zal eerst in overleg met uw Kamer gaan voordat 
dit moratorium wordt opgeheven. 

Antwoorden 
Kamervragen Omtzigt, 
Aanhangsel 
Handelingen II, 
2020/21, 206. 

Het moratorium op vernietiging van fysieke archieven is nog 
van kracht.  

5.  10-nov-20 Ik zal proberen deze ouders (die de doelgroep waren van de 
toezichtsactie) te identificeren en ze dan ook benaderen. 

Brief Vragen VAO 
Herstel 
kinderopvangtoeslag 
(31066-774) 

Aan de hand van de kenmerken van de twee ouders die 
gemeld zijn wordt gekeken of er een grotere groep te 
identiciceren is. De twee betreffende ouders zelf zijn als 
gedupeerde aangemerkt en inmiddels integraal beoordeeld en 
hebben compensatie ontvangen. 

6.  1-dec-20 In de voortgangsrapportages zal  ik u informeren over het 
aantal keren dat een oordeel van een onafhankelijke 
commissie niet wordt overgenomen en de redenen daarvoor. 

SO Hardheidsregeling 
(31066-742) 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.3 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

7.  4-dec-20 In de volgende VGR verwacht ik een nauwkeurigere 
inschatting van het aantal te helpen ouders  te kunnen maken 
per kwartaal. Daarin neem ik ook een verdere verbetering van 
de werkwijze mee op basis van de ervaringen met de 
beoordelingen tot nu toe. Ook neem ik daarin de inzichten mee 
die voortkomen uit de externe doorlichting van UHT die ik in 
januari wederom zal laten uitvoeren. 

Vierde VGR KOT 
(bijlage bij 31066-754) 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 6e VGR 

8.  4-dec-20 Met enige mate van zekerheid gelukt om ~17.000 ouders met 
een O/GS-kwalificatie voor de kinderopvangtoeslag op 
persoonsniveau te identificeren. Al deze ouders zullen begin 
volgend jaar in een persoonlijke brief worden opgeroepen om 
zich aan te melden. 

Vierde VGR KOT 
(bijlage bij 31066-754) 

Inmiddels hebben deze ouders een brief ontvangen, de laatste 
zijn op 30 en 31 maart jl. verstuurd. 

9.  4-dec-20 In het akkoord met de VNG is tevens overeengekomen om een 
extern onderzoek te laten doen naar de totale kosten die 
gemeenten (zullen) maken bij het ondersteunen van 
gedupeerden van de toeslagenaffaire. De bevindingen van het 
onderzoeksbureau zal ik uiterlijk begin maart 2021 met u 
delen. 

Vierde VGR KOT 
(bijlage bij 31066-754) 

Dit is opgenomen in paragraaf 3.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Het onderzoek is 
als bijlage meegezonden. 

10.  4-dec-20 Kinderopvangorganisaties zullen hierover worden geïnformeerd 
(dat de bepaling betreffende de maandelijkse 
gegevenslevering door kinderopvangorganisaties pas in de 
loop van 2021 in werking kan treden). 

Brief vierde VGR 
(31066-754) 

Met "matdatum" 30 en 31 dec hebben alle 
kinderopvangorganisaties (KOO's) een brief gekregen dat het 
ingroei-jaar voor gegevensleveringen tot nadere order is 
verlengd. De branche- en oudervertegenwoordiging zijn 
steeds betrokken voorafgaand aan de communicatie aan de 
KOO’s. In april is een volgende brief aan alle KOO’s gepland 
met diverse actualiteiten, en service- informatie waaronder de 
gegevensleveringen. 

11.  14-dec-20 In volgende VGR geef ik u een uitgebreide update over de 
planning op basis van de lessen uit de eerste periode. 

Lijst van feitelijke 
vragen 4e VGR KOT nr 
35 (31066-762) 

Dit is opgenomen in paragrafen 1.2 en 3.1 van bijgaande 
zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

12.  15-dec-20 Op verzoek de heer Omtzigt met de volgende VGR rapporteren 
en een vaktechnische coördinator laten kijken naar 1) of de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuurd worden 
geschonden door de overheid in deze operatie (dus zijn ook 

van toepassing of je tijdig compensatie uitbetaalt) en 2) welke 
nieuwe feiten en omstandigheden die ten tijde van het 
wetsvoorstel nog niet bekend waren bij de Kamer 
meegenomen zouden worden met het wetsvoorstel 3) of het 
klopt dat alle ouders recht hebben op de compensatieregeling 

Notaoverleg 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 
(31066-769) 

Onderdeel 1) is opgenomen in paragraaf 2.6 van bijgaande 
zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Voor 2) 
wordt verwezen naar de brief van 12 maart 2021, Overzicht 
van wetten waar de belastingdienst zich niet aan gehouden 

heeft (31066-800), voor 3) naar de brief van 25 maart 2021, 
Informeren registratie FSV (2021Z05005).  

13.  15-dec-20 Op verzoek mevrouw Lodders zal in de voortgangsrapportage 
worden opgenomen of we nog steeds zo werken dat we niet 
chronologisch werken als we controles doen bij Toeslagen 

Notaoverleg 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 
(31066-769) 

Controles op fraude zijn niet noodzakelijkerwijs chronologisch. 
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er in een later stadium 
(nieuwe) informatie beschikbaar komt die aanleiding geeft om 
de toeslag over een bepaald jaar opnieuw te controleren. En 
uit de controle naar aanleiding van nieuwe informatie over 
een oud jaar kan ook weer informatie komen dat aanleiding 
geeft om een ander oud jaar te bekijken.  
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 6e VGR 

14.  15-dec-20 Op verzoek mevrouw Lodders zal onderzocht worden hoe het 
zit dat een ouder die nu een herstelbetaling heeft gekregen 
toch nog een soort van vinkjes aan heeft staan op basis 
waarvan wordt aangegeven dat afgelopen twee jaar ten 
onrechte KOT is ontvangen terwijl dat niet is aangevraagd (in 
het teken van de muur tussen uitvoeringsorganisatie en 
Toeslagen regulier en het verkrijgen van een schone lei) – bij 
volgende voortgangsrapportage 

Notaoverleg 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 
(31066-769) 

Er zijn inmiddels onderlinge afspraken gemaakt over 
registratie en overdracht, om dergelijke situaties te 
voorkomen. De herstelorganisatie levert wekelijks de 
relevante gegevens van de gedupeerde ouders van wie de 
compensatie is afgewikkeld aan de reguliere organisatie. Er 
kan op verschillende manieren en momenten sprake zijn van 
samenloop, zowel op brede als ook op individuele basis 

15.  22-dec-20 Ook zullen we in samenspraak met gemeenten fysieke loketten 
opzetten op verschillende plekken in het land, waar ouders die 
dit willen, in korte tijd geholpen kunnen worden. 

Brief Herstel Toeslagen 
n.a.v. POK (31066-
772) 

Dit is opgenomen in paragraaf 3.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

16.  18-jan-21 De TWO (Twee Wekelijks Overleg) verslagen worden op een 
later moment aan uw Kamer verstrekt, omdat dit op deze 
korte termijn niet mogelijk bleek. 

Lijst van feitelijke 
vragen POK antwoord 
86 (35510-46) 

Deze zijn bijgevoegd bij de begeleidende brief bij deze zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

17.  19-jan-21 Toezegging aan de heer Omtzigt om binnen twee weken aan te 
geven op welke terreinen de overheid onrechtmatig gehandeld 
heeft.  

Plenair debat POK Hierover bent u geïnformeerd via de brief van 12 maart jl. 
(31066-800).  

18.  19-jan-21 Toezegging aan de heer Omtzigt dat we de informatie over 
onjuiste dossiers aan de rechtbank zo veel mogelijk naar 
boven kunnen halen. Dit komt begin februari. 

Plenair debat POK Dit is opgenomen in paragraaf 2.6 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

19.  19-jan-21 Toezegging aan mevrouw Ouwehand om schriftelijk terug te 
komen over de vraag of de overheid formele aansprakelijkheid 
erkent voor de geleden schade en de verantwoordelijkheid om 
die te herstellen  

Plenair debat POK Hierover bent u geïnformeerd via de brief van 12 maart jl. 
(31066-800).  

20.  1-feb-21 Het antwoord op deze vraag (over de 600 verstuurde brieven 
over VOG's) vergt onderzoek vanuit het archief van de FIOD. 
Dit is in gang gezet, indien het antwoord gereed is zal dit naar 
uw Kamer gestuurd worden.  

Beantwoording 
resterende vragen - 
aanvulling op 31066, 
nr. 765 (bijlage bij 
2021Z02070) 

Dit is bijgevoegd bij de begeleidende brief voor de zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

21.  1-feb-21 In overleg met de Commissie zal op korte termijn duidelijkheid 
worden gegeven over de wijze waarop de Commissie die 
aanmeldingen van ex-toeslagpartners voor aanvullende schade 
zal behandelen.  

5e 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 
2021Z02070) 

Hierover bent u geïnformeerd  in de brief van 8 februari 2021 
over de hersteloperatie t.b.v. AO 10 februari 2021 (31066-
796) 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 6e VGR 

22.  1-feb-21 Ik ben in overleg met BKR en aangesloten koepelorganisaties 
van schuldeisers om op korte termijn te zorgen dat ouders 
geen hinder meer ondervinden van zowel kwijt te schelden 
achterstanden als achterstanden die ouders zelf al hebben 
ingelost. 

5e 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 
2021Z02070) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

23.  1-feb-21 Op zeer korte termijn verwacht ik dat de RvR deze 
subsidieregeling (waarmee ouders die dit wensen 
gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen ontvangen) kan 
publiceren.  

5e 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 
2021Z02070) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.1 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. De regeling is 
gepubliceerd op 1 maart jl. 

24.  1-feb-21 Ik heb begrepen dat de analyse van de advocaat (over de 
mogelijke nietigheid van door de Belastingdienst/Toeslagen in 
het verleden genomen besluiten) op korte termijn gereed is en 
ik zal deze daarna met uw Kamer delen.  

5e 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 
2021Z02070) 

Dit is opgenomen in de brief van 9 februari 2021 Advies 
onafhankelijke deskundigheid inzake mogelijke nietigheid 
besluitvorming (31066-788) 

25.  1-feb-21 Zodra het feitenonderzoek naar het memorandum van de 
vaktechnisch coördinator (documentonderzoek en interviews 
met betrokkenen) gegund is, zal ik uw Kamer hierover 
informeren. Ik streef ernaar dat het onderzoek op 1 juli 2021 
is afgerond.  

5e 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 
2021Z02070) 

Het onderzoek is inmiddels uitbesteed aan PWC. 
Opleverdatum is 1 juli 2021. 

26.  1-feb-21 In een afzonderlijke brief zend ik u zo spoedig mogelijk het 
eindrapport en geef ik een overzicht van de opvolging van de 
door CapGemini opgestelde aanbevelingen waarmee ik reeds 
ben gestart.  

5e 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 
2021Z02070) 

Dit is opgenomen in de brief van 8 februari 2021 over de 
hersteloperatie t.b.v. AO 10 februari 2021 (31066-796) 

27.  1-feb-21 Ik verwacht het eindrapport van Andersson Elffers Felix op 
korte termijn te ontvangen en zal het vervolgens, voorzien van 
een reactie, met uw Kamer delen.  

5e 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 
2021Z02070) 

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 8 februari 2021 
over de hersteloperatie t.b.v. AO 10 februari 2021 (31066-
796) 

28.  1-feb-21 Voor de uitvoering van de Catshuisregeling wordt met spoed in 
het eerste kwartaal 100 extra medewerkers geworven. In de 
volgende VGR informeer ik uw Kamer over de voortgang 
hiervan.  

5e 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 
2021Z02070) 

Dit is opgenomen in paragraaf 3.1 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 6e VGR 

29.  1-feb-21 De resultaten van het onderzoek naar reacties uit de groep 
van 443 ouders die in november en december beoordeeld en 
uitbetaald zijn door Motivaction zal ik in een volgende 
voortgangsrapportage met u delen. 

5e 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 
2021Z02070) 

Dit is opgenomen in paragrafen 3.1 en 3.7 van bijgaande 
zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

30.  1-feb-21 In 2021 wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau 
onderzocht hoe ouders de brieven ervaren. Ook wordt een test 
gedaan met visuele elementen in de brieven in de hoop dat dit 
de communicatie ten goede komt. In een volgende VGR 
informeer ik u over de uitkomst van dit onderzoek en deze 
test. 

5e 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 
2021Z02070) 

Dit is opgenomen in paragrafen 3.1 en 3.7 van bijgaande 
zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

31.  1-feb-21 In de voortgangsrapportages zal ik u over de voortgang van de 
acties van het Programma Vernieuwing Dienstverlening 
rapporteren. 

5e 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 
2021Z02070) 

Dit is opgenomen in hoofdstuk 4 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

32.  1-feb-21 In de volgende voortgangsrapportage zal u worden 
geïnformeerd over de missie, visie en strategie voor Toeslagen 
om verder richting te geven aan de ontwikkeling van 
Toeslagen.  

5e 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 
2021Z02070) 

Dit is opgenomen in paragraaf 4.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

33.  5-feb-21 Zodra de forfaitaire betalingen gedaan zijn en er meer 
duidelijk is over de werkelijke behoefte aan een integrale 
beoordeling, kunnen we een betere inschatting maken van het 
resterende tijdspad. Dit wordt dan verwerkt in een update van 
de integrale planning, waarover ik uw Kamer zal informeren.  

Brief antwoord op 
Kamervragen bij de 
incidentele suppletoire 
begroting van 
Financiën 2021 (2020-
0000244389) 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.1 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Hierbij is 
aangegeven dat in juni een nieuwe planning kan worden 
gegeven. 

34.  8-feb-21 Ik zal uw Kamer gedurende dit traject van lichte toets met 
data-analyse en waar nodig handmatige toetsen op de hoogte 
houden van de uitbetalingen en de aantallen ouders in de drie 
groepen (waarschijnlijk wel, waarschijnlijk niet, twijfel) 

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

Dit is opgenomen in paragraaf 1.1 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

35.  8-feb-21 Voor de ouders waar dit (gezamenlijk tot een verdeling van de 
compensatie komen) geen soelaas biedt, verken ik de opties 
om de positie van de ex-partner na het uitbetalen van de 
€30.000 te versterken, rekening houdend met het complexe 
samenspel van juridische, beleidsmatige en 
uitvoeringstechnische aspecten. De uitkomst zal met uw 
Kamer worden gedeeld. 

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

Dit is opgenomen in paragraaf 3.4 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 6e VGR 

36.  8-feb-21 Ik zal beide verzoeken (de vragen van het lid Omtzigt rondom 
het onrechtmatig handelen van de overheid, en de motie van 
het lid Omtzigt over een overzicht van welke wetten zijn 
overtreden) gezamenlijk oppakken en u hierover informeren in 
de volgende VGR. 

Antwoorden op 
Feitelijke Kamervragen 
5e VGR KOT (31066-
795) 

Hierover bent u geïnformeerd via de brief van 12 maart jl. 
(31066-800).  

37.  8-feb-21 Ik wil dit proces (een oplossing vinden voor private schulden) 
wel zorgvuldig doorlopen, en zal uw Kamer informeren zodra 
hier een uitkomst van is.  

Antwoorden op 
Feitelijke Kamervragen 
5e VGR KOT (31066-
795) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

38.  8-feb-21 Ik zal ook zorgen dat informatie over deze afkortingen (om 
onderscheid te kunnen maken tussen verschillende groepen 
ouders) duidelijk op de website van de herstelorganisatie 
beschikbaar komt.  

Antwoorden op 
Feitelijke Kamervragen 
5e VGR KOT (31066-
795) 

De meest gebruikte afkortingen zijn opgenomen in het 
woordenboek, onder het lemma 'briefkenmerk'. In een 
nieuwsbericht op 18 maart jl. is op de website en Facebook 
extra uitleg gegeven over de functie van de codes. Zie 
hiervoor: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-
herstel/woordenboek-toeslagen-herstel/  

39.  8-feb-21 Zodra in februari en maart grote groepen ouders zijn 
uitbetaald kan ik meer inzicht geven ten aanzien van de 
verdere planning in 2021.   

Antwoorden op 
Feitelijke Kamervragen 
5e VGR KOT (31066-
795) 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

40.  8-feb-21 Het onderzoek om de kosten die gemeenten maken voor de 
ondersteuning van gedupeerde ouders in kaart te laten 
brengen wordt op dit moment uitgevoerd. Ik verwacht hiervan 
begin maart de eerste resultaten met u te kunnen delen.  

Antwoorden op 
Feitelijke Kamervragen 
5e VGR KOT (31066-
795) 

Dit is opgenomen in paragraaf 3.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Het onderzoek is 
als bijlage meegezonden. 

41.  9-feb-21 Voor ouders die na de kwijtscheldingen van de vorderingen 
van publieke schuldeisers nog openstaande schulden hebben, 
wordt onderzocht hoe zij hun compensatie alsnog zo veel 
mogelijk zelf kunnen behouden.  

Antwoorden op 
Kamervragen Nijboer 
en Gijs van Dijk 
(2021D05979) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 6e VGR 

42.  9-feb-21 Om de effecten van een eerdere kwalificatie (O/GS) weg te 
nemen zullen ouders aan wie dit in het verleden onterecht is 
gegeven, binnenkort een getuigschrift ontvangen waarin wordt 
verklaard dat er geen sprake is geweest van schuld of fraude. 
Ook zullen de instanties die betrokken zijn bij de 
hersteloperatie - zoals de branchevereniging voor 
schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering 
(NVVK), rechtspraak, gemeenten en kredietverstrekkers - op 
de hoogte worden gesteld van de uitgifte van het getuigschrift. 
Aan deze instanties wordt ook verzocht om de eventueel 
binnen hun registratie aangebrachte fraude labels te 
verwijderen.  

Antwoorden op 
Kamervragen Nijboer 
en Gijs van Dijk 
(2021D05979) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.4 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

43.  9-feb-21 Ik ben echter bereid, samen met de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, te onderzoeken wat 
de consequenties van het wijzigen van een BSN zijn. De 
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
zal het onderzoek leiden. Een oplossing zoeken voor de 
problemen van de gedupeerde ouders heeft echter prioriteit. 
Over de inhoud en tijdpad van dit onderzoek zal u later 
geïnformeerd worden. Zodra alle aspecten tegen elkaar zijn 

afgewogen en als hieruit blijkt dat een nieuw 
burgerservicenummer voor deze groep gewenst is, zal ik mijn 
volledige ondersteuning bieden om dit tot stand te laten 
komen.  

Antwoorden op 
Kamervragen Lodders 
(2021D05980) 

BZK heeft de aanbesteding van het onderzoek in gang gezet. 
Uitgaande van de standaarddoorlooptijden die daarvoor 
gelden zal dit twee maanden in beslag nemen en zal het 
onderzoek dus rond 1 juni van start kunnen gaan.  

44.  10-feb-21 De uitvoering van de gegevensdeling (waarvoor een grondslag 
is opgenomen in het amendement) moet verder worden 
uitgewerkt. Ik streef ernaar dit spoedig te doen met betrokken 
partijen, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), 
de Konklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 
(KBvG) en private schuldeisers.  

Brief amendement 
Lodders en Van 
Weyenberg (35704-
14) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

45.  10-feb-21 De budgettaire gevolgen van het kwijtschelden van deze nog 
openstaande publieke schulden zullen bij het eerstvolgende 
begrotingsmoment inzichtelijk worden gemaakt.  

Brief amendement 
Lodders en Van 
Weyenberg (35704-
14) 

Zie hiervoor de separaat gestuurde brief Kwijtschelden 
publieke schulden. 

46.  10-feb-21 De staatssecretaris zegt toe aan mevrouw Kuijken in februari 
3000 ouders te compenseren met de Catshuisregeling 

AO en VGR 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagen 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 6e VGR 

47.  10-feb-21 De staatssecretaris zegt toe aan de heer Omtzigt er alles aan 
te doen om te voorkomen dat ouders onterecht uitbetaling 
krijgen, van € 30.000 maar kan dit niet garanderen. 

AO en VGR 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagen 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.1 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

48.  10-feb-21 De staatssecretaris stemt in met het voorstel van de heer 
Bruins dat de Belastingdienst in het telefoongesprek met 
ouders duidelijk moet maken dat de ouders bedenktijd hebben 
en niet direct ja/nee hoeven te zeggen (over het ontvangen 
van de 30.000 euro).  

AO en VGR 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagen 

Dit is de huidige werkwijze. 

49.  10-feb-21 De staatssecretaris zegt toe aan mevrouw Leijten langs te 
lopen waar het vastlopen van de invorderingen ervoor zorgt 
dat ouders te weinig gecompenseerd worden (niet 
gecompenseerd worden voor alle invorderingen die gedaan 
zijn). 

AO + WGO 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagen 

De (automatische) verrekening van (invorderings)rente, -
kosten en opgelegde boetes lijkt correct te worden verwerkt in 
de systemen. Sporadisch is gebleken dat ouders - per abuis - 
ook betalingen/ verrekeningen/ invorderingen voor andere 
toeslagschulden en/of belastingschulden (bijvoorbeeld 
motorrijtuigenbelasting) meenemen in hun beeld en dat 
daarom de totale vermeerderingen niet aansluiten bij de 
totale openstaande schuld die ziet op slechts de 
Kinderopvangtoeslag.  

50.  10-feb-21 De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR aan te geven 
hoe we de gemeenten een rol kunnen laten spelen voor de 
gedupeerde ouders.  

AO + WGO 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagen 

Dit is opgenomen in paragraaf 3.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

51.  10-feb-21 De staatssecretaris zegt toe dat mensen die zich bij het 

College van de rechten van het mens gemeld hebben begin 
maart worden geholpen.  

AO en VGR 

Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagen 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.5 van bijgaande zesde 

Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

52.  10-feb-21 De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vraag of 
Belastingdienst de gedupeerden voor kwijting laat tekenen  

AO en VGR 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagen 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.6 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

53.  10-feb-21 De staatssecretaris zegt toe te kijken hoe de schrijnende 
verschillen tussen ouders die bijna geen schulden hadden en 
30.000 euro krijgen en ouders met grote schulden en die lang 
wachten op 30.000 euro, in kaart brengen en beperkt houden  

AO + WGO 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagen 

Iedereen die op basis van de lichte toets recht heeft op 
€30.000 wordt voor 1 mei uitbetaald en daarvoor is het 
moratorium van kracht, zodat rust wordt geboden. Samen 
met o.a. JenV, SZW en VNG wordt nog uitgewerkt hoe ouders 
in een schuldentraject ook zo snel mogelijk geholpen kunnen 
worden 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats 
toezegging 

Stand van zaken voor 6e VGR 

54.  10-feb-21 De staatssecretaris zegt toe dat de BKR registratie zal worden 
verwijderd voor lopende en niet actieve registraties. 

AO + WGO 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagen 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

55.  11-feb-21 Over de extra apparaatskosten zal uw Kamer via de 
voortgangsrapportage worden geïnformeerd. 

Brief Afronding van het 
wetgevingsoverleg 
over de incidentele 
suppletoire begroting 
inzake Herstel 
Toeslagen 
(2021Z02957) 

Dit is opgenomen in paragraaf 3.8 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

56.  11-feb-21 De staatssecretaris zegt toe aan de heer Omtzigt om zo snel 

mogelijk terug te komen op zijn verzoek rondom het in kaart 
brengen van onrechtmatige daden door de Belastingdienst en 
Toeslagen. 

Brief Afronding van het 

wetgevingsoverleg 
over de incidentele 
suppletoire begroting 
inzake Herstel 
Toeslagen 
(2021Z02957) 

Hierover bent u geïnformeerd via de brief van 12 maart jl. 

(31066-800).  

57.  23-feb-21 De staatssecretaris zegt toe aan de heer Van Rooijen dat er 
vooraf informatie zal worden gegeven. Door gemeenten, via 
webinars e.d. Op zo veel mogelijk momenten informeren, 
omdat helder moet zijn dat als is uitbetaald dat niet zomaar 
een schuldeiser langs kan komen. 

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

Dit is opgenomen in paragraaf 1.5 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

58.  23-feb-21 De staatssecretaris zegt toe aan de heer Van Rooijen om te 
kijken naar communicatie over de vijf herstelregelingen en de 

compensatie van € 30.000. Moet zo duidelijk mogelijk zijn. 

Plenair debat Eerste 
Kamer Incidentele 

suppletoire begroting 
Financiën 2021 inzake 
Herstel Toeslagen 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.5 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

59.  23-feb-21 De staatssecretaris zegt toe aan de heer Van der Linden goed 
met de VNG kijken of het wenselijk is om informatie te bieden 
aan gemeenteraden.  

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

Dit is opgenomen in paragraaf 3.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 
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Lijst 2 lopende toezeggingen zesde VGR KOT 

Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 6e VGR 

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

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

Een concept van de ministeriële regeling met de nadere regels voor 
de hardheidsregeling is op 8 juni 2020 naar uw Kamer gestuurd 
(35468 nr. 10). De definitieve ministeriële regeling met die nadere 
regels is op 1 juli 2020 naar uw Kamer gestuurd (35468 nr. 44). 

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

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

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

3.  18-aug-20 De staatssecretaris geeft aan dat de ministeriële regeling die 
vastlegt dat er een adviserend ouderpanel bestaat om de 
uitvoering van de hersteloperatie te begeleiden met gevraagd 
en ongevraagd advies in nauw contact met het ouderpanel 
zal worden opgesteld.  

Lijst van vragen en 
antwoorden, 31066, nr. 
693. 

Op dit moment wordt er een uitvoeringstoets gedaan op de 
Instellingsregeling van het ouderpanel. Deze Instellingsregeling is 
ook voorgelegd aan de voorzitter van het ouderpanel.  

4.  29-sep-20 Zodra het onderzoek van de Inspectie Overheidsinformatie & 
Erfgoed naar de staat van het beheer van informatie binnen 
de dienst Toeslagen gereed is zal ik dit met uw Kamer delen.  

Derde 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag , 
31066, nr. 704. 

Naar verwachting wordt het rapport en de reactie daarop eind april 
gepubliceerd en zal ik het ook aan uw Kamer doen toekomen. 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 6e VGR 

5.  15-okt-20 De staatssecretaris zegt aan de heer Azarkan toe om aan het 
eind van het eerste kwartaal van 2021 tezamen met de 
andere staatssecretaris die erover gaat een update te geven 
van de onderzoeken naar het gebruik van onder andere 
nationaliteit in de systemen van de Belastingdienst. 

AO Herstel 
kinderopvangtoeslag, 
31066, nr. 718. 

Deze update wordt opgenomen in de Voortgangsrapportage HVB 
die in april zal worden verzonden. 

6.  4-dec-20 De Inspectie Overheidsinformatie & Erfgoed is bezig met haar 
onderzoek naar de staat van het beheer van informatie 
binnen de dienst Toeslagen. Naar verwachting wordt dit in 
het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.  

Vierde VGR KOT (bijlage 
bij 31066-754) 

Naar verwachting wordt het rapport en de reactie daarop eind april 
gepubliceerd en zal ik het ook aan uw Kamer doen toekomen. 

7.  4-dec-20 Als later deze maand duidelijk is of de Wet Verbetering 
Uitvoerbaarheid Toeslagen wordt aangenomen, zal ik een 
uitvoeringstoets laten doen op de voorgestelde verlenging 
van de standaard reactie- en rappeltermijnen voor alle 
brieven naar drie weken, en voor brieven na verstrijken van 
het Toeslagenjaar naar vier weken. Ik zal uw Kamer 
informeren over de uitkomst hiervan (in het eerste kwartaal 
van 2021).  

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

De genoemde uitvoeringstoets wordt uitgevoerd. Resultaten zullen 
worden meegenomen in een volgende Voortgangsrapportage. 

8.  15-dec-20 Er zal iemand speciaal aangesteld worden om ervoor te 
zorgen dat mensen bekend raken met de regelingen, op 
allerlei niveaus bij de overheid, dus bijvoorbeeld ook bij 
gemeenten.  

Notaoverleg 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 
(31066-769) 

De aanstelling van deze speciale gezant wordt nog besproken met 
de VNG en de Nationale Ombudsman. Zie hiervoor ook paragraaf 
1.5 van bijgaande zesde Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. 

9.  18-jan-21 Op termijn zullen ook de voorbereidingsdossier voor nieuwe 
bewindspersonen op het informatiepunt worden gepubliceerd. 

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

Dit is een lopende toezegging. 

10.  18-jan-21 De ADR is gestart met het onderzoek naar OGS en zal naar 
verwachting in februari het onderzoeksrapport afronden. 
Daarna informeer ik uw Kamer. Naar verwachting is dat in de 
loop van februari. 

Lijst van feitelijke vragen 
POK antwoord 
143+291+293+370 
(35510-46) 

De ADR heeft het onderzoek nog niet afgerond. Dit is opgenomen 
in paragraaf 2.6 van bijgaande zesde Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. 

11.  18-jan-21 De agenda’s van bewindslieden en topambtenaren worden 
beschikbaar gesteld om te achterhalen wanneer contact is 
geweest met de commissie AUT. Wanneer al deze gegevens 
beschikbaar zijn, zal ik de uitkomsten spoedig met u delen, in 
beginsel bij een volgende voortgangsrapportage Toeslagen.  

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

Verslagen van deze overleggen op bewindsliedenniveau zijn, voor 
zover beschikbaar, openbaar gemaakt bij de Wob besluiten van 11 
dec 2020 en 18 jan 2021 en staan op het informatiepunt 
kinderopvangtoeslag. Een overzicht van alle overleggen met de 
ambtelijke top volgt.  
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 6e VGR 

12.  1-feb-21 Samen met de benoemings- en vergoedingsbesluiten voor 
alle drie de commissies, worden deze (de 
instellingsregelingen) in de loop van dit kwartaal 
gepubliceerd.  

5e Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 2021Z02070) 

Vanwege  de Catshuisregeling, dienen de takenpakketten van de 
commissies opnieuw beoordeeld te worden en als gevolg daarvan 
moeten de benoemings- en vergoedingsbesluiten en de 
instellingsregelingen aangepast worden. Daar wordt nu aan 
gewerkt. We streven ernaar om dit in mei af te ronden. Wij zullen 
daarna zo snel mogelijk alsnog publiceren.  

13.  1-feb-21 De verwachting is dat het beleidsbesluit begin februari kan 
worden gepubliceerd in de Staatscourant.  

5e Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 2021Z02070) 

Op 19 maart jl. is de Cathuisregeling Kinderopvangtoeslag in de 
Staatscourant gepubliceerd, welke met terugwerkende kracht op 
26 januari 2021 inwerking is getreden. Dit beleidsbesluit biedt – 
vooruitlopend op wetgeving – de grondslag voor de uitbetaling van 

de € 30.000 aan gedupeerde ouders, evenals de eerder 
aangekondigde verruiming van de compensatieregeling voor 
ouders die getroffen zijn door hardheid van het stelsel. 
Kwijtschelding van toeslag- en belastingschulden zal in een later 
beleidsbesluit, eveneens vooruitlopend op wetgeving, worden 
gepubliceerd. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt. 

14.  1-feb-21 De kosten van deze subsidieregeling voor juridische bijstand 
worden op dit moment geraamd op circa € 16 mln. voor de 
jaren 2021-2025. De daadwerkelijke afrekening geschiedt 
jaarlijks op realisatiebasis, waardoor de uiteindelijke kosten 
hoger of lager kunnen uitvallen dan de huidige raming van 
ca. € 16 mln. Hierover wordt uw Kamer middels de reguliere 
budgettaire besluitvormingscyclus geïnformeerd. 

5e Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 2021Z02070) 

Dit is een lopende toezegging. 

15.  1-feb-21 Er zal moeten worden onderzocht of systematisch de dossiers 
doorzoeken op mogelijke indicaties van discriminerend 
gebruik van nationaliteit technisch mogelijk is en op welke 
manier wij een dergelijk onderzoek zouden kunnen uitvoeren. 
Ik ben voornemens uw Kamer daarover te informeren in de 

volgende VGR.  

5e Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 2021Z02070) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.5 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Bij de zevende VGR 
wordt u nader geïnformeerd. 

16.  1-feb-21 Tevens zal een hotspot Toeslagaffaire worden ingericht. Mijn 
voornemen is om een onafhankelijke partij onderzoek te 
laten doen naar de inrichting en afbakening van de hotspot 
Toeslagaffaire, dit ook naar aanleiding van de motie Omtzigt. 
In de volgende VGR zal ik u hier nader over informeren.  

5e Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 2021Z02070) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.6 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

17.  1-feb-21 Inmiddels is achterhaald van welke personen de vernietigde 
dossiers zijn. Deze ouders zullen de eerste helft van 2021 
benaderd worden waarbij ze, zoals ik in de 3e VGR heb 
toegezegd, nadrukkelijk gewezen zullen worden op de 
mogelijkheden voor een herbeoordeling. Met hen zullen we 
ook telefonisch contact opnemen.  

5e Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 2021Z02070) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.6 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 6e VGR 

18.  1-feb-21 Daarnaast is met de Raad voor de rechtspraak overleg over 
de bij de rechtbanken eventueel nog aanwezige 
beroepsdossiers Toeslagen die voortijdig vernietigd zijn en 
zal met betrekking tot de hoger-beroepdossiers contact 
worden opgenomen met de afdeling Bestuursrechtsspraak 
van de Raad van State. Hierover zal ik u in een volgende 
voortgangsrapportage nader informeren. 

5e Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 2021Z02070) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.6 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

19.  1-feb-21 Het Ministerie van SZW zal - mede namens mij - uw Kamer 
in het voorjaar van 2021 nader informeren over het 
verbetertraject kinderopvangtoeslag.  

5e Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag 
(bijlage bij 2021Z02070) 

Dit wordt in het tweede kwartaal verwacht. 

20.  5-feb-21 In het Jaarverslag 2020 van Financiën zullen de 
realisatiecijfers definitief worden vastgesteld en nader 
worden toegelicht (incl. waar het vastgestelde budget van 70 
miljoen euro aan is besteed, en de kosten aan externe 
inhuur). 

Brief antwoord op 
Kamervragen bij de 
incidentele suppletoire 
begroting van Financiën 
2021 (2020-0000244389) 

Dit is een nog lopende toezegging. Het jaarverslag wordt in mei 
verzonden. 

21.  5-feb-21 Over de juistheid van de aanname dat 100% van de 
gedupeerden om een integrale beoordeling zal verzoeken zal 
de komende periode meer duidelijk worden. Ik zal uw Kamer 
hierover middels de voortgangsrapportage en de reguliere 
budgettaire besluitvormingscyclus informeren.  

Brief antwoord op 
Kamervragen bij de 
incidentele suppletoire 
begroting van Financiën 
2021 (2020-0000244389) 

Dit wordt in een volgende Voortgangsrapportage opgenomen. 

22.  8-feb-21 Ik ben voornemens een werkgroep te formeren die samen 
met de betreffende commissies zal kijken naar de wijze 
waarop wij om kunnen gaan met grotere toeloop.  

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

Hierover wordt u in een volgende Voortgangsrapportage 
geïnformeerd.  

23.  8-feb-21 Er is overleg met andere departementen op welke wijze de 
kwijtschelding van andere publieke schulden uitgewerkt 
wordt. Zodra hier meer over bekend is, zal ik dit melden aan 
uw Kamer. Ik streef ernaar het beleidsbesluit kort na het AO 
over de voortgangsrapportage van 10 februari te publiceren. 

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

Kwijtschelding van andere publieke schulden is opgenomen in 
paragraaf 2.2 van bijgaande zesde Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. Het beleidsbesluit is op 19 maart jl. in de 
staatscourant gepubliceerd (2021-14691). Ik streef ernaar het 
onderdeel rondom kwijtschelding spoedig te publiceren.  

24.  8-feb-21 Ik ga deze digitale “upload”-functie (die bij de 
Uitvoeringsorganisatie Herstel Kinderopvangtoeslag is 
gerealiseerd) ook beschikbaar maken voor alle processen 
binnen Toeslagen. Om de transparantie van het proces voor 
de Toeslaggerechtigde te versterken ga ik de medewerkers 
van de BelastingTelefoon beter in staat stellen om na te gaan 
wat de status van een ingezonden stuk is. Een volgende stap 
is dat toeslaggerechtigden automatisch worden geïnformeerd 
over de status. In lijn met de oproep van mevrouw Lodders 

bepleiten de onderzoekers de wenselijkheid van een 
dergelijke Track & Trace voorziening.  

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

Het digitaal uploaden van bewijsstukken is inmiddels functioneel 
aangepast en geschikt gemaakt voor gebruik binnen de reguliere 
Toeslagen processen. De planning is dat dit in april gefaseerd in 
gebruik genomen gaat worden. 



14 
 

Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 6e VGR 

25.  8-feb-21 In de tweemaandelijkse Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag wordt gerapporteerd ook over het 
programma "Informatiehuishouding op orde" 

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

Hierover wordt u in een volgende Voortgangsrapportage 
geïnformeerd.  

26.  8-feb-21 Vanaf de volgende voortgangsrapportage zal ik u ook over de 
voortgang van het project Verbeteren Informatiehuishouding 
rapporteren. De verwachting is dat in het tweede kwartaal 
van 2021 de eerste knelpunten worden opgelost. 

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

Hierover wordt u in een volgende Voortgangsrapportage 
geïnformeerd.  

27.  8-feb-21 Zodra meer bekend is over de kindregeling (en de 
budgettaire gevolgen daarvan) zal ik uw Kamer daarover 
informeren. 

Antwoorden op Feitelijke 
Kamervragen 5e VGR KOT 
(31066-795) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.4 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

28.  8-feb-21 In de volgende voortgangsrapportages zal ik u blijven 
informeren over de ontwikkelingen en voortgang op de 
verbreding naar andere toeslagen.  

Antwoorden op Feitelijke 
Kamervragen 5e VGR KOT 
(31066-795) 

Dit betreft een doorlopende toezegging. Hierover zal ik u in de 
volgende Voortgangsrapportage informeren. 

29.  10-feb-21 De staatssecretaris zegt toe aan de heer Snels om te kijken 
hoe we de compensatie van de schuldenproblematiek kunnen 
monitoren zodat er geen schrijnende verschillen tussen 
schrijnende gevallen ontstaan (monitoren hoe we de Kamer 
hierover kunnen informeren). 

AO + WGO 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagen 

Door de aanpak die we hebben gekozen is het helaas 
onvermijdelijk dat er ouders zijn die tussen wal en schip belanden 
(bijvoorbeeld omdat er beslag is gelegd tussen het moment dat het 
moratorium van kracht was en dat deze geëffectueerd was). Bij het 
opstellen van beleid wordt echter altijd gezorgd dat deze situaties 
niet tot nauwelijks voorkomen. Komt deze situatie toch voor, dan 
kunnen ouders zich melden bij UHT. Een casuïstiek groep zal een 
oplossing voor hen zoeken zodat ook voor hen een eerlijke 
oplossing kan worden gevonden. Over de resultaten hiervan 
informeer ik u in de volgende Voortgangsrapportage. 

30.  10-feb-21 OGS gedupeerden van andere toeslagen: we gaan kijken 
welke regelingen daarvoor aan de orde zijn.  

AO en VGR 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagen 

Het betreft hier de noodvoorziening, de OG/S-tegemoetkoming en 
de tegemoetkoming werkelijk schade bij OG/S. Hier wordt in een 
volgende Voortgangsrapportage op teruggekomen. 

31.  10-feb-21 De staatssecretaris zegt toe om samen met het Kindpanel en 
de Kinder Ombudsman een eenvoudige regeling te treffen om 
te zorgen voor een zonnigere toekomst voor de kinderen die 
gedupeerd zijn.  

AO en VGR 
Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslagen 

Dit is opgenomen in paragraaf 3.4 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 6e VGR 

32.  11-feb-21 Ik neem de oproep die het lid Omtzigt deed om bij de 
uitwerking van de kindregeling goed te kijken naar de 
omvang van de schade bij de betreffende ouder en kinderen 
graag mee in deze nadere uitwerking en zal uw Kamer daar 
in de volgende voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag 
over informeren. 

Brief Afronding van het 
wetgevingsoverleg over 
de incidentele suppletoire 
begroting inzake Herstel 
Toeslagen (2021Z02957) 

Dit is opgenomen in paragraaf 3.4 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

33.  23-feb-21 De staatssecretaris zegt toe aan mevrouw Karimi en de heer 
Van Rooijen samen met de minister van SZW te kijken naar 
leenbijstand en de Eerste Kamer te informeren over de 
uitkomsten ervan. 

Plenair debat Eerste 
Kamer Incidentele 
suppletoire begroting 
Financiën 2021 inzake 

Herstel Toeslagen 

In overleg tussen de staatssecretaris van Financiën en de 
bewindspersoon van SZW wordt de situatie rond de leenbijstand 
onderzocht. Tevens is aan de Tweede Kamer aangekondigd dat wij 
bereid zijn de onderliggende dilemma’s van juridische en 

uitvoeringstechnische aard toe te lichten in een technische briefing 
met gemeenten, Fin/BD/Toeslagen en SZW.  

34.  12-mrt-21 Over de voortgang van de werkgroep die in het kader van de 
motie van het lid Lodders inventariseert welke “quick fixes” 
er mogelijk zijn in het huidige toeslagenstelsel wordt u in de 
VGR Kinderopvangtoeslag geïnformeerd. 

Brief met overzicht van 
wetten waar de 
Belastingdienst zich niet 
aan gehouden heeft 
(31066-800) 

Dit is een lopende toezegging. Wij verwachten u hier in april nader 
over te informeren. 

35.  12-mrt-21 Over de voortgang van de versterking van de vaktechniek 
wordt u ook op de hoogte gehouden via de VGR. 

Brief met overzicht van 
wetten waar de 
Belastingdienst zich niet 
aan gehouden heeft 
(31066-800) 

Dit is een lopende toezegging. 
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Lijst 3 afgeronde moties zesde VGR KOT 

Nr. Datum motie Omschrijving motie Kamerstuknr. Stand van zaken zesde VGR 

1.  4-jul-19 Motie Van Weyenberg c.s.; onderzoeken Autoriteit 
Persoonsgegevens en Nationale Ombudsman de kamer 
zo spoedig mogelijk informeren. 

31066, nr. 506 Op 30 maart jl. heeft de Nationale Ombudsman haar rapport 
Verkleurde beelden gepubliceerd. Een kabinetsreactie zal spoedig 
volgen. In dit onderzoek formuleert de NO algemene handvatten voor 
goede klachtbehandeling bij klachten over etnisch profileren. Die 
handvatten zijn zeer bruikbaar voor alle overheidsorganisaties 
waaronder Toeslagen.   

2.  27-mei-20 Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Leijten over 
vergelijkbare meldingen meenemen in het externe nader 
onderzoek. (onderzoek van Onderzoeksbureau Integriteit 
Financiën). 

31066, nr. 647 Dit is opgenomen in paragraaf 2.6 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

3.  5-nov-20 Motie van het lid Leijten c.s. over gedupeerden voor 1 
februari 2021 een brief sturen met het verzoek zich te 
melden bij de UHT. 

31066, nr. 721 Circa 17.000 ouders met OG/S hebben een brief gehad met oproep zich 
te melden. Inmiddels zijn er circa 31.325 aanmeldingen, mede naar 
aanleiding van de Catshuisregeling.  

4.  5-nov-20 Gewijzigde motie van het lid Omtzigt over een "hotspot 
archief toeslagenschandaal" inrichten. 

31066, nr. 728 Dit is opgenomen in paragraaf 2.6 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

5.  19-jan-21 Motie van het lid Jetten en Segers  over verwijderen van 
negatieve registraties bij het BKR. 

35510, nr. 14 Dit is opgenomen in paragraaf 2.2 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

6.  19-jan-21 Motie van het lid Van Kooten-Arissen en Azarkan over het 
Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag 
uitbreiden. 

35510, nr. 45 Dit is opgenomen in paragraaf 3.7 van bijgaande zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

7.  10-feb-21 Motie van de leden Leijten en Kuiken over 
openbaarmaking van alles wat in de ministeriële 
commissie toeslagenherstel besproken en besloten wordt. 

35704, nr. 6 Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 70 op de lijst van feitelijke 
vragen Vijfde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag (31066-795). 
De Ministeriële Commissie Toeslagen Herstel (MCTH) is een ministeriele 
commissie als bedoeld in artikel 25 van het reglement van orde van de 
ministerraad. De conclusies van de MCTH vallen derhalve onder 
hetzelfde regime als de conclusies van andere MC’s of onderraden en 
blijven geheim (stg. zeer geheim). 

8.  10-feb-21 Motie van het lid Leijten over voorrang voor mensen met 
de grootste schade bij de Commissie Werkelijke Schade. 

35704, nr. 7 Van deze motie is in de brief van 11 februari jl. (2021Z02957) 
aangegeven dat deze niet aan het kabinet gericht is en daarmee 
afgedaan. 
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Lijst 4 lopende moties zesde VGR KOT 

Nr.  Datum motie Omschrijving motie Kamerstuknr. Stand van zaken zesde VGR 

1.  5-nov-20 Gewijzigde motie van het lid Omtzigt over een nieuwe 
start voor ouders die onder bewind staan of in de Wsnp 
zitten (t.v.v. 31066-725). 

31066, nr. 729 Dit is opgenomen in paragraaf 2.2 van bijgaande zesde Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. 

2.  11-nov-20 Motie van het lid Omtzigt over een termijn van vier 
weken voor informatieverzoeken na afloop van het 
toeslagjaar. 

35572, nr. 53 Zie hiervoor de brief over de rappeltermijnen van 4 december 2020 (31066, 
nr. 752). Aan de toegezegde uitvoeringstoets wordt gewerkt. 

3.  15-dec-20 Motie van de leden Kwint en Leijten over alle mogelijke 
slachtoffers van discriminatie door de Belastingdienst een 
brief sturen. 

31066, nr. 756 Dit is opgenomen in paragraaf 2.5 van bijgaande zesde Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. Bij de zevende VGR wordt u nader geïnformeerd. 

4.  15-dec-20 Motie van de leden Kwint en Leijten over een proef met 
beoordelingen binnen een dag. 

31066, nr. 757 De voortgang is opgenomen in paragraaf 1.2 van bijgevoegde zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Bij de zevende VGR wordt u 
nader geïnformeerd. 

5.  17-dec-20 Motie van de leden Kwint en Leijten over ook 
compensatie voor partners en kinderen. 

31066, nr. 761 De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.2 van bijgevoegde zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Bij de zevende VGR wordt u 
nader geïnformeerd. 

6.  19-jan-21 Motie van het lid Wilders over private schulden van 
slachtoffers overnemen. 

35510, nr. 7 De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.2 van bijgevoegde zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Bij de zevende VGR wordt u 
nader geïnformeerd. 

7.  19-jan-21 Motie van het lid Marijnissen c.s. over het kinderfonds in 
handen leggen van een onafhankelijke derde. 

35510, nr. 20 De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.4 van bijgevoegde zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Bij de zevende VGR wordt u 
nader geïnformeerd. 

8.  19-jan-21 Motie van het lid Ploumen en Segers over wegnemen van 
het probleem met private schuldeisers. 

35510, nr. 23 De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.2 van bijgevoegde zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Bij de zevende VGR wordt u 
nader geïnformeerd. 

9.  19-jan-21 Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over de 
compensatie en schadeafhandeling verbreden naar (ex-) 
partners en kinderen. 

35510, nr. 43 De voortgang is opgenomen in paragraaf 1.1 van bijgevoegde zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Bij de zevende VGR wordt u 
nader geïnformeerd. 

10.  10-feb-21 Motie van het lid Omtzigt over een oordeel van de 
Algemene Rekenkamer vragen. 

35704, nr. 8 De voortgang is opgenomen in paragraaf 2.6 van bijgevoegde zesde 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Bij de zevende VGR wordt u 
nader geïnformeerd. 
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11.  10-feb-21 Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Leijten over 
de schadevergoeding en schuldhulpverlening (t.v.v. 
35704-11) 

35704, nr. 12 Voor gedupeerden in de MSNP, WSNP en faillissement geldt dat zij niet altijd 
beschermd zijn door het moratorium. Een zorgvuldige aanpak is daarom 
belangrijk. Deze aanpak werk ik nu uit voor deze groepen zodat zoveel 
mogelijk ouders ook op korte termijn de €30.000 kunnen ontvangen en uit 

deze regelingen kunnen stappen. Bij de zevende VGR wordt u nader 
geïnformeerd. 

 

 


