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Lijst 1 afgeronde toezeggingen negende VGR KOT 
Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 9e VGR 

1. 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) 

Deze toezegging is afgedaan via de brief  Invulling motie 
verlengen reactietermijnen van 19 november 2021  (31066-
918) waarbij tevens de uitvoeringstoets is toegezonden.

2. 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 wordt op korte termijn 
toegevoegd aan het informatiepunt kinderopvangtoeslag. 

3. 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. 

Vijfde Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-824) 

De ministeriële regelingen van de Commissie Werkelijke 
Schade en van de Commissie van Wijzen zijn op 15 juni jl. 
naar de Tweede Kamer gestuurd (31066-847) en op 16 juni jl. 
in de Staatscourant gepubliceerd (2021-29438 en 2021-
29442). De ministeriële instellingsregeling van de 
bezwaarschriftenadviescommissie is op 26 november 2021 
naar de Tweede Kamer gestuurd (2021Z21764) en op 23 
november jl. in de Staatscourant gepubliceerd (2021-46209). 

4. 8-feb-21 Zodra meer bekend is over de kindregeling (en de 
budgettaire gevolgen daarvan) zal ik uw Kamer daarover 
informeren. 

Antwoorden op lijst van 
feitelijke vragen vijfde VGR 
KOT (31066-795) 

In de Kamerbrief van 29 oktober 2021 is de TK geïnformeerd 
over de vormgeving van de regeling voor kinderen (31066-
912). De voortgang is daarnaast opgenomen in paragraaf 
2.1.1 van bijgaande negende  Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag. 

5. 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 vijfde VGR KOT 
(31066-795) 

In de Kamerbrief van 29 oktober 2021 is de TK geïnformeerd 
over de vormgeving van de herstelregelingen voor andere 
toeslagen (31066-912). De voortgang is daarnaast 
opgenomen in paragraaf 2.1.3 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. 

6. 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 

Deze toezegging is afgedaan via de brief  Leenbijstand van 23 
november 2021  (2021Z21345). 

7. 8-apr-21 De resultaten van het onderzoek door KPMG naar de 
meldingen van de heer Niessen worden meegenomen in het 
verbetertraject dat in gang is gezet om te borgen dat 
Toeslagen conform de wet- en regelgeving werkt. Over de 
voortgang zal ik u in de Voortgangsrapportages 
kinderopvangtoeslag rapporteren. 

Zesde Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-805) 

Hierover wordt u geïnformeerd via de Stand van de Uitvoering 
Toeslagen welke u voor het eerst gekregen heeft op 30 
november jl. (2021Z21992). 
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8.  25-mei-21 Het is mijn ambitie alle regelingen die nodig zijn om ouders 
te helpen, ook de regeling voor ouders die in een 
faillissement zijn beland, voor de zomer met de Kamer te 
delen.  

Antwoorden op lijst van 
feitelijke vragen  (194) zesde 
VGR KOT (31066-880). 

Het Besluit betalen private schulden is op 28 oktober 2021 
gepubliceerd in de Staatscourant (2021-44723). Hierin staat 
ook hoe we ouders in faillisement kunnen helpen. 

9.  27-mei-21 De staatssecretaris zegt toe dat we blijven monitoren of we 
grote verschillen zien tussen de beoordeling van ouders van 
voor 2012 en na 2012 

Commissiedebat Tweede 
Kamer Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

We constateren geen grote verschillen. Dit zullen we bijven 
monitoren. 

10.  22-jun-21 Een verdere uitwerking, een juridische toets en een 
uitvoeringstoets van de financiële tegemoetkoming (voor 
kinderen) zijn noodzakelijk. Daarnaast verkennen we de 
uitwerking van het bredere programma in nauwe 
samenwerking met de betrokken departementen en 
gemeenten. Hier kom ik in de volgende VGR op terug.  

Brief Aanbieding zevende 
Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag (31066-
854) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.1 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

11.  22-jun-21 Zodra er 50 representatieve adviezen zijn uitgebracht door 
de CWS, kan hierover in de eerstvolgende 
voortgangsrapportage aan uw Kamer verslag worden 
uitgebracht.  

Zevende 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag  (bijlage 
bij 31066-854) 

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

12.  22-jun-21 Ik zal uw Kamer in elke rapportage over de voortgang van 
de pilots die zien op betekenisvol herstel en behandelen in 
één dag informeren.  

Zevende 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag  (bijlage 
bij 31066-854) 

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

13.  22-jun-21 Het kabinet zal de (incidentele) suppletoire begroting voor 
de voorgestelde richtingen voor niet-KOT, ex-partners en 
kinderen naar verwachting na de zomer aan het parlement 
aanbieden.  

Zevende 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag  (bijlage 
bij 31066-854) 

De budgettaire gevolgen van de voorgestelde regelingen zoals 
opgenomen in de brief van 29 oktober jl. (31 066-912) zijn 
aan het parlement ter goedkeuring voorgelegd middels de 
tweede suppletoire begroting 2021 van het ministerie van 
Financiën en een Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 
2022 op 18 november jl.  (35925 IX-10). 

14.  1-jul-21 Aan het lid van Raan wordt toegezegd om het voorstel om 
mensen op basis van hun informatie zelf een voorstel te 
laten doen hoe ze denken dat ze gedupeerd zijn en hoe ze 
geholpen kunnen worden, in kaart te brengen. 

Commissiedebat Tweede 
Kamer Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. 

15.  1-jul-21 Aan lid Van Dijk wordt toegezegd om de kindregeling verder 
uit te werken met de kinderen.   

Commissiedebat Tweede 
Kamer Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

In de Kamerbrief van 29 oktober 2021 is uw Kamer 
geïnformeerd over de vormgeving van de regeling voor 
kinderen (31066-912). De voortgang is daarnaast opgenomen 
in paragraaf 2.1.1 van bijgaande negende  
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

16.  1-jul-21 Er wordt aan de Kamer toegezegd om te bekijken hoe 
kinderen verder kunnen worden geholpen als dat steuntje in 
de rug hen niet voldoende helpt. 

Commissiedebat Tweede 
Kamer Hersteloperatie 
kinderopvangtoeslag 

In de Kamerbrief van 29 oktober 2021 is de uw Kamer 
geïnformeerd over de vormgeving van de regeling voor 
kinderen (31066-912). De voortgang is daarnaast opgenomen 
in paragraaf 2.1.1 van bijgaande negende  
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  
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17.  7-jul-21 De staatssecretaris zegt toe naar aanleiding van nieuwe 
feiten in ADR-rapport over grensbedrag bij O/GS na te 
denken over of voor mensen die onterecht OGS hebben 
gekregen de compensatie hoog genoeg is (100/130%) in de 
herstelregeling. 

Debat Tweede Kamer over 
het verslag van de 
Parlementaire 
ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag 

De compensatie die via de herstelregeling wordt geboden is 
voldoende, ook voor deze specifieke groep. 

18.  30-sep-21 De juridisch aspecten en eventuele budgettaire - en 
uitvoeringsgevolgen van het verstrekken van dwangsommen 
bij de herstelregelingen zullen onderzocht worden. Hierover 
wordt de Kamer geïnformeerd. 

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-899) 

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

19.  30-sep-21 In de volgende VGR zal u geïnformeerd worden op welke 
wijze uitvoering is gegeven aan de opschaling van de BAC. 

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-899) 

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

20.  30-sep-21 De Kamer wordt binnenkort geïnformeerd over de nieuwe 
Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen 
kinderopvangtoeslag. Bij de nadere uitwerking van de 
uitbreidingen van deze regeling zal bezien worden wat de 
hogere kosten zijn, of dit inpasbaar is in het huidige 
budgettaire kader en zo niet, hoe deze kosten kunnen 
worden gedekt. Daarnaast wordt er bekeken of er meer 
middelen beschikbaar kunnen komen in de voorfase, 
bezwaarfase en/of in de gang naar de Commissie Werkelijke 
Schade. 

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-899) 

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

21.  30-sep-21 In de 9e VGR wordt uw Kamer geïnformeerd over de nieuwe 
voortgangsrapportage Slachtofferhulp Nederland waarin op 
detailniveau ingegaan wordt op de lopende en afgeronde 
trajecten.  

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-899) 

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

22.  30-sep-21 In de volgende VGR wordt uw Kamer geïnformeerd hoe 100-
200 ouders, die onvolldige geïnformeerd waren over query-
lijsten, benaderd zullen worden.  

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-899) 

Voor deze ouders wordt in december communicatie op de 
website gezet. 

23.  30-sep-21 Het voornemen is de actielijnen uit het herstelprogramma 
voor kinderen uit te werken in een programma. 

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-899) 

In de Kamerbrief van 29 oktober 2021 is uw Kamer 
geïnformeerd over de vormgeving van de regeling voor 
kinderen (31066-912). De voortgang is daarnaast opgenomen 
in paragraaf 2.1.1 van bijgaande negende  
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

24.  30-sep-21 Op korte termijn zal het mandaatbesluit gepubliceerd 
worden waardoor Sociale Banken Nederland namens 
Toeslagen aan de slag kan met het oplossen van private 
schulden voor gedupeerde ouders. 

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-899) 

De hiervoor benodigde mandaatbesluiten zijn 3 december jl. 
gepubliceerd voor SBN en drie van de deelnemende 
kredietbanken en werken terug tot en met 12 november 
(2021-48242 en 2021-48243). 
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25.  30-sep-21 In de volgende VGR wordt uw Kamer geïnformeerd over de 
vormgeving van de uitvoering van het proces van  reeds 
afbetaalde schulden. 

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-899) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.3 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

26.  30-sep-21 Mede naar aanleiding van de kabinetsreactie in de POK is de 
DG Toeslagen voornemens om dit najaar een zogenoemde 
Stand van de Uitvoering met de Kamer te delen. 

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-899) 

Deze is uw Kamer op 30 november jl. toegestuurd 
(2021Z21992) 

27.  30-sep-21 In de 9e VGR zal uw Kamer geïnformeerd worden over de 
voortgang van het opschalen van de UHT organisatie. 

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-899) 

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

28.  30-sep-21 Voor het jaar 2021 staat op dit moment € 315 miljoen 
gereserveerd. Op dit moment is nog onduidelijk in welke 
mate deze reservering aangesproken moet worden in 2021. 
Uw Kamer zal hier in het najaar van 2021 nader over 
worden geïnformeerd. 

Achtste 
Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag (bijlage 
bij 31066-899) 

Vooralsnog wordt in 2021 geen aanspraak gemaakt op deze op 
de aanvullende post gereserveerde € 315 mln. In overleg met 
de minister van Financiën is besloten om de reservering te 
schuiven zodat er in latere boekjaren aanspraak op gemaakt 
kan worden.  

29.  30-sep-21 Afhankelijk van de aard en omvang van de gekozen 
oplossingen wordt ernaar gestreefd dat de eerste concrete 
resultaten van de herijking in december van dit jaar in de 
uitvoering van de hersteloperatie zichtbaar kunnen worden. 
Dit zal niet voor alle oplossingen direct op korte termijn 
mogelijk zijn; hiernaar zal worden gekeken bij het in kaart 
brengen van de uitvoeringsimplicaties. 

Brief Aanbieding achtste 
Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag (31066-
899) 

Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. 

30.  30-sep-21 Er zal een begrotingsvoorstel worden ingediend om de 
budgettaire gevolgen van de nieuwe regelingen door uw 
Kamer te laten autoriseren vóór de start van de uitvoering.  
Streven hierbij is dat er voor het einde van het jaar 
helderheid is over de regelingen waarna ik snel duidelijkheid 
kan bieden aan de gedupeerden.  

Brief Aanbieding achtste 
Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag (31066-
899) 

De budgettaire gevolgen van de voorgestelde regelingen zoals 
opgenomen in de brief van 29 oktober jl. (31 066-912) zijn 
aan het parlement ter goedkeuring voorgelegd middels de 
tweede suppletoire begroting 2021 van het ministerie van 
Financiën en een Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 
2022 op 18 november jl.  (35925 IX-10). 

31.  30-sep-21 Het kabinet heeft het voornemen om zo spoedig mogelijk 
een delegatiegrondslag te introduceren (bij wetsvoorstel 
Wet hersteloperatie toeslagen). Deze grondslag maakt het 
mogelijk om de beoogde aanvullende oplossingen, in ieder 
geval de regelingen inzake niet-kot, ex-partners en 
kinderen, voor de hersteloperatie bij algemene maatregel 
van bestuur te kunnen treffen. Dit biedt de basis voor een 
ordentelijk proces bij het opstellen van aanvullende 
regelingen.  

Brief Aanbieding achtste 
Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag (31066-
899) 

Op 5 november 2021 is hiertoe een separaat wetsvoorstel bij 
de Tweede Kamer ingediend: Wet delegatiebepalingen 
hersteloperatie toeslagen (35957). Met dit wetsvoorstel 
worden delegatiegrondslagen geregeld om bij AMvB de 
uitwerking van de aanvullende regelingen (kinderen, ex-
partners, niet-KOT) te regelen.  



5 
 

Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 9e VGR 

32.  30-sep-21 De door Toeslagen en Sociale Banken Nederland (SBN) 
geconstateerde uitvoeringsaspecten hiervan zullen u 
spoedig nagezonden worden. Publicatie in de Staatscourant 
is voorzien in oktober nadat ik hier met uw Kamer op 12 
oktober over heb kunnen spreken 

Brief Aanbieding achtste 
Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag (31066-
899) 

Deze toezegging is afgedaan via de brief; Antwoorden op 
vragen achtste  Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag 
van 11 oktober 2021  (31066-900). Het beleidsbesluit is op 28 
oktober 2021 gepubliceerd in de Staatscourant (2021-44723). 

33.  11-okt-21 De datumgrens van 10 maart 2021 voor compensatie van 
opeisbare private schulden wordt in het beleidsbesluit 
Private schulden geschrapt.  

Brief Antwoorden op vragen 
achtste  
Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag (31066-
900) 

Dit is verwerkt in het definitieve beleidsbesluit private 
schulden welke op 28 oktober 2021 is gepubliceerd in de 
Staatscourant (2021-44723). 

34.  11-okt-21 De komende tijd wordt de financieringsstructuur en de 
financiële afspraken rond de samenwerking met SBN verder 
uitgewerkt. Het is daarom mogelijk dat de werkelijke 
uitvoeringskosten van de private schulden anders uitvallen 
dan in deze toets beschreven. Uw Kamer zal hierover via de 
reguliere rapportages worden geïnformeerd. 

Brief Antwoorden op vragen 
achtste  
Voortgangsrapportage 
kinderopvangtoeslag (31066-
900) 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.4 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

35.  11-okt-21 Bij de 9e VGR zal een geactualiseerd overzicht gestuurd 
worden van de personele opschaling, inclusief de directie 
Klantinteractie & -Services, (KI&S). 

Antwoord 3 Lijst van feitelijke 
vragen 8e VGR KOT (31066-
900) 

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

36.  11-okt-21 Bij de 9e VGR zal als onderdeel van de herijking inzicht 
worden geboden hoeveel ouders die zich gemeld hebben 
geen recht hebben op compensatie en welke andere 
groepen er nog te onderscheiden zijn. 

Antwoord 16 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

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

37.  11-okt-21 De beoordeling van ouders met een strafrechtelijke 
veroordeling vergt een extra 
zorgvuldige aanpak en die kost tijd. Zoals gesteld in de 8e 
Voortgangsrapportage is voor deze dossiers informatie 
benodigd van externe partijen. Over de planning voor deze 
specifieke groep wordt uw Kamer bij de 9e 
Voortgangsrapportage geïnformeerd. 

Antwoord 30 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.8 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

38.  11-okt-21 In de 9e VGR zal de typefout over aantallen dossiers voor de 
CvW (=1.802) worden gecorrigeerd. 

Antwoord 42 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

Dit is opgenomen in de tabel in paragraaf 1.2 van bijgaande 
negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

39.  11-okt-21 De CWS komt op basis van 50 casussen met een rapport om 
– in aanvulling op de informatie die reeds op de website 
staat – meer inzicht te bieden hoe de CWS inhoudelijk naar 
zaken kijkt. Verder zal in het rapport een verslag van de 
voortgang van het opschalingproces dat recentelijk is 
gestart worden beschreven. 

Antwoord 42 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.2 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  
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40.  11-okt-21 Op korte termijn zal, in samenwerking met gemeenten en 
de VNG, een 
aangepaste Specifieke Uitkering voor gemeenten 
gepubliceerd worden waarmee gemeenten betere inzichten 
krijgen in de welke ondersteuning op welke wijze wordt 
gecompenseerd 

Antwoord 55 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

De Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan 
gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021 is op 22 
november jl. gepubliceerd in de Staatscourant (2021-46972). 

41.  11-okt-21 Wat betreft ex-partners onderzoeken wij de mogelijkheden 
voor ondersteuning via 
gemeenten.  

Antwoord 61 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

In de Kamerbrief van 29 oktober 2021 is uw Kamer TK 
geïnformeerd over de vormgeving van de regeling voor ex-
partners (31066-912). De voortgang is daarnaast opgenomen 
in paragraaf 2.1.1 van bijgaande negende  
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

42.  11-okt-21 Wij verkennen aanvullend de mogelijkheden om 
ondersteuning te bieden aan uitwonende kinderen van 
gedupeerden. 

Antwoord 61 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

In de Kamerbrief van 29 oktober 2021 is uw Kamer 
geïnformeerd over de vormgeving van de regeling voor 
kinderen (31066-912). De voortgang is daarnaast opgenomen 
in paragraaf 2.1.1 van bijgaande negende  
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

43.  11-okt-21 Op dit moment ben ik in overleg over de vormgeving van 
lotgenotencontact. Ik heb 
verschillende voorstellen ontvangen voor het faciliteren van 
contact tussen lotgenoten. Hierbij is het van belang dat de 
behoeften en wensen van ouders leidend zijn. 

Antwoord 62 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.7 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

44.  11-okt-21 Er wordt via de wet herstel toeslagen en nieuwe Specifieke 
Uitkeringen aan het invullen van de behoefte van 
gemeenten voor vastgelegde wettelijke en financiële kaders 
gewerkt waarbij het voornemen is zo spoedig mogelijk het 
wetsvoorstel aan uw Kamer te doen toekomen en nog dit 
jaar de nieuwe SPUKS te publiceren. 

Antwoord 65 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

De drie SPUKS zijn afgelopen weken gepubliceerd: Regeling 
specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden 
kinderopvangtoeslagproblematiek 2021 (2021-46972), 
Regeling specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW in 
verband met de hersteloperatie toeslagen (2021-47169) en 
Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen (2021-47680). Het wetsvoorstel Wet 
delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen (35957)  is op 5 
november jl. aan de Twede Kamer aangeboden. 

45.  11-okt-21 In de komende voortgangsrapportages zal uw Kamer 
geinformeerd worden over de uitvoering en dienstverlening 
van de private schuldenaanpak door de Sociale Banken 
Nederland. 

Antwoord 109 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 1.5 van bijgaande 
negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

46.  11-okt-21 Er wordt gewerkt aan het mogelijk maken van juridische 
bijstand voor eventuele beroep en bezwaar procedures 
tegen de beschikking van de SBN. 

Antwoord 109 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

De voortgang is opgenomen in paragraaf 1.5 van bijgaande 
negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

47.  11-okt-21 Uw Kamer zal over de inhoud van het advies van de BAK en 
over hoe om te gaan met ouders die aanspraak maken op 
herstelregelingen terwijl zij daar geen recht op hebben 
informeren in de volgende VGR. 

Antwoord 120 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

Dit is opgenomen in paragraaf 3.4 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  
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48.  11-okt-21 Als het complete advies van de BAK eind november klaar is 
zal dit meegestuurd worden met de volgende 
voortgangsrapportage. 

Antwoord 121 Lijst van 
feitelijke vragen 8e VGR KOT 
(31066-900) 

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

49.  12-okt-21 Aan de heer Azarkan wordt toegezegd in de herijking 
emotioneel en financieel herstel uit elkaar te halen. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. 

50.  12-okt-21 Aan de heren Grinwis en Idsinga wordt toegezegd de 
verschillende varianten die in het debat genoemd zijn om 
het proces te verbeteren mee te nemen in de herijking en 
aan te geven waarom deze plannen wel of niet werken. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. 

51.  12-okt-21 Aan de heer Azarkan wordt toegezegd de optie tot hogere 
bedragen voor de immateriële schade te onderzoeken in de 
herijking.  

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. 

52.  12-okt-21 Aan de heer Alkaya wordt toegezegd in de herijking de 
mogelijkheid tot meer beslissingsmacht bij PZB’er te 
onderzoeken, maar wil daarbij het vier-ogen principe niet 
loslaten. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. 

53.  12-okt-21 Aan de heer Alkaya wordt toegezegd dat het beleggen van 
de facilitaire/ organisatorische zaken rondom pilot in één 
dag buiten de Belastingdienst/Toeslagen belegd kunnen 
worden. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

De ervaringen die opgedaan zijn met de pilots worden 
meegenomen in het traject van de herijking (zie paragraaf 1.1 
VGR en de separate brief over de herijking). In het 
vervolgtraject van de herijking, waaronder de 
uitvoeringstoetsen, wordt gekeken hoe de voorstellen die in 
het kader daarvan worden gedaan georganiseerd en 
gefaciliteerd kunnen worden.  

54.  12-okt-21 Aan de heer Idsinga wordt toegezegd om in de herijking 
zowel de fast-lane als volledige A tot Z integrale beoordeling 
route te onderzoeken.  

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. 

55.  12-okt-21 Aan de heer Van Raan wordt toegezegd te onderzoeken of 
een schaalsprong kan worden gemaakt op gebied van 
emotioneel herstel door meer hulpinstanties te betrekken in 
het begin van het proces, als een ouder daar behoefte aan 
heeft. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. 

56.  12-okt-21 Aan de heer Stoffer wordt toegezegd dat de achterstand bij 
de klachtbehandeling binnen twee weken wordt ingehaald. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in paragraaf 3.5 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

57.  12-okt-21 Aan de heer Stoffer wordt toegezegd dat in de volgende 
VGR wordt teruggekomen of de wettelijke termijnen gehaald 
kunnen worden. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in paragrafen 1.1, 1.2 en 3.5 van bijgaande 
negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

58.  12-okt-21 Aan de heer Snels wordt toegezegd dat de weging met 
betrekking tot de plannen van de herijking worden gedeeld 
met de Kamer, zodat de Kamer kan controleren welke 
ideeën wel en niet uitvoerbaar waren. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. 
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59.  12-okt-21 Aan de heer Snels wordt toegezegd kort na de herijking ook 
duidelijkheid en inzicht te kunnen bieden aan ouders met 
betrekking tot het verloop van hun individuele proces. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. 

60.  12-okt-21 Aan mevrouw Inge van Dijk wordt toegezegd te 
onderzoeken samen met de Sociale Banken Nederland of 
het mogelijk is om één telefoonnummer in te stellen waar 
ouders naartoe kunnen bellen wanneer het fout loopt met 
het aflopen van het moratorium en/of deurwaarders.  

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in paragraaf 1.4 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

61.  12-okt-21 Aan de heer Snels wordt toegezegd het hiaat in de 
alimentatie regeling te herstellen door in samenwerking met 
de Minister van Rechtsbescherming dit op te nemen in het 
beleidsbesluit voor private schulden. Hierover wordt op 
korte termijn een brief naar de Kamer gestuurd. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Deze toezegging is afgedaan via de brief Alimentatieschulden 
in Beleidsbesluit private schulden van 20 oktober 2021  
(31066-906).  

62.  12-okt-21 Toegezegd wordt dat mensen die niet onder de KOT-
regeling vallen, maar wel hulpbehoevend zijn door worden 
geleid naar instanties waar zij wel hulp kunnen krijgen. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

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

63.  12-okt-21 Toegezegd wordt in de 9e VGR terug te komen op het 
vraagstukken rondom ouders in het buitenland. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.5 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

64.  12-okt-21 Aan de heer Omtzigt wordt toegezegd met advocaten in 
gesprek te gaan hoe zij beter bediend kunnen worden en 
hoe we het delen van dossiers beter met elkaar kunnen 
organiseren. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

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

65.  12-okt-21  Aan de heer Van Raan wordt toegezegd te onderzoeken in 
de herijking welke taken van PZB’ers eventueel door andere 
instanties uitgevoerd kunnen worden. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. 

66.  12-okt-21 Aan de heer Omtzigt wordt toegezegd in de volgende VGR 
te rapporteren wat er gedaan wordt aan de 21-puntenlijst 
en de tekortkomingen. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Hierover wordt u geïnformeerd via de Stand van de Uitvoering 
Toeslagen welke u voor het eerst gekregen heeft op 30 
november jl. (2021Z21992). 

67.  12-okt-21 Toegezegd wordt dat de regeling voor ex-partners in 
oktober wordt afgerond en daarna samen met de 
uitvoeringstoets naar de Kamer wordt gestuurd. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

In de Kamerbrief van 29 oktober 2021 is uw Kamer 
geïnformeerd over de vormgeving van de regeling voor ex-
partners (31066-912). De voortgang is daarnaast opgenomen 
in paragraaf 2.1.1 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.  

68.  12-okt-21 Aan mevrouw Simons wordt toegezegd dat terugkomen 
wordt op hoe met jeugdzorg en gemeenten ervoor gezorgd 
gaat worden dat ouders die met jeugdzorg-problematiek te 
maken hebben (gehad) goed geholpen kunnen worden. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Hierover is uw Kamer op 26 november jl. geïnformeerd door 
de minister voor Rechtsbescherming (2021Z21767) . 

69.  12-okt-21 Aan de her Omtzigt wordt toegezegd met de Nationale 
ombudsman in gesprek te gaan over de herijking en de 
uitkomsten terug te koppelen in de rapportage over de 
herijking later dit jaar. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. 
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70.  12-okt-21 Aan de heer Omtzigt wordt toegezegd de Kamer een brief te 
sturen over de vraag of het memo Palmen bekend was bij 
staatssecretaris Snel tijdens de juni-week. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

Deze toezegging is afgedaan via de brief  Antwoord op vraag 
van dhr. Omtzigt over PwC rapport van 15 oktber 2021  
(35510-89).  

71.  12-okt-21 Aan de heer Alkaya wordt toegezegd op een later moment 
met de Kamer van gedachten te wisselen over de 
uiteindelijke werking van de Catshuisregeling. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

De Catshuisregeling zal een apart onderdeel vormen van het 
Jaarverslag 2021 van het ministerie van Financiën waarover 
op de derde woensdag van mei verantwoording wordt 
afgelegd. Dit bevat dan eveneens het oordeel van de 
Algemene Rekenkamer en de ADR. 

72.  12-okt-21 Aan mevrouw Van der Plas wordt toegezegd met gemeenten 
in gesprek te gaan hoe de bureaucratische processen 
verminderd kunnen worden. 

Notadebat Herstel 
kinderopvangtoeslag 

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

73.  29-okt-21 De budgettaire gevolgen van de voorgestelde regelingen 
voor kinderen, ex-partners, en gedupeerden bij andere 
toeslagen zullen via begrotingsmutaties in de tweede 
suppletoire begroting 2021 worden opgenomen om de in 
2021 benodigde verplichtingenruimte beschikbaar te maken 
op begroting IX Financiën & Nationale Schuld. Een Nota van 
Wijziging op de Ontwerpbegroting 2022 zal worden benut 
om de (kas)uitgaven voor het jaar 2022 op te nemen en aan 
het parlement voor te leggen. 

Brief Nieuwe regelingen 
gedupeerden (31066-912) 

De budgettaire gevolgen van de voorgestelde regelingen zoals 
opgenomen in de brief van 29 oktober jl. (31 066-912) zijn 
aan het parlement ter goedkeuring voorgelegd middels de 
tweede suppletoire begroting 2021 van het ministerie van 
Financiën en een Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 
2022 op 18 november jl.  (35925 IX-10). 

74.  28-okt-21 Aan de heer Idsinga wordt toegezegd dat er een periodieke 
update nodig is voor de cijfers rondom kinderen. Hierover 
zal uw Kamer in de voortgangsrapportages 
Kinderopvangtoeslag worden geïnformeerd. 

Schriftelijke beantwoording 
WGO I - pakket Belastingplan 
2022 (35927-32) 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.2 van bijgaande negende 
Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Hierover is de 
Tweede Kamer op 26 november jl. geïnformeerd door de 
minister voor Rechtsbescherming (2021Z21767) . 

75.  10-nov-21 Aan de heer Mulder wordt toegezegd om in de volgende 
Voortgangsrapportage in te gaan op de voortgang van de 
Commissie Werkelijke Schade. 

Plenair debat pakket 
Belastingplan 2022 

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

 


