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Lijst 2 Lopende toezeggingen vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag 

Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 4e 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. De Nationale ombudsman onderzoekt op dit moment hoe 
overheidsinstanties omgaan met klachten over etnisch profileren. Dit wordt 
naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 afgerond. Nadat dit 
gereed is zal hierover een kabinetsreactie worden opgesteld. 

2.  4-dec-19 De staatssecretaris zegt aan het Kamerlid Van Kooten-Arissen 
toe tijdens het debat 'Ten onrechte ingevorderde 
kinderopvangtoeslagen' dat de compensatie aan ouders niet 
van invloed is op toeslagen en uitkeringen.  

Debat, Handelingen II 
2019-2020, nr. 32. 

Maatregelen om de doorwerking van een vermogenstoename op toeslagen 
te mitigeren worden momenteel uitgewerkt in ministeriële regelingen. 
Deze regelingen zullen naar verwachting uiterlijk 1 januari 2021 in werking 
treden. 

3.  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 onderzoek naar verdwenen documenten wordt door Capgemini 
uitgevoerd en bevindt zich in de afrondende fase. In de volgende 
voortgangsrapportage (begin februari 2021) zal ik u hierover informeren. 

4.  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 (2020Z12967). Deze regeling is op 7 juli 
2020, tegelijk me de Wet hardheidsaanpassing Awir, in werking getreden. 
De compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken, die nu nog 
is opgenomen in een beleidsbesluit, wordt opgenomen in een ministeriële 
regeling. Zodra deze ministeriële regeling gereed is (planning 1 april 
2021), ontvangt uw Kamer hiervan een afschrift. 

5.  16-jun-20 Staatssecretaris Van Huffelen 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 onderzoek naar verdwenen documenten wordt door Capgemini 
uitgevoerd en bevindt zich in de afrondende fase. In de volgende 
voortgangsrapportage (begin februari 2021) zal ik u hierover informeren 

6.  16-jun-20 Staatssecretaris Van Huffelen 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. Naar verwachting zal de ministeriële regeling uiterlijk 1 april 2021 gereed 
zijn. 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 4e VGR 

7.  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. 

De ministeriële regeling van het ouderpanel wordt in het eerste kwartaal 
van 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. 

8.  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. 

Dit onderzoek wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021. 

9.  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. 

10.  13-okt-20 Samen met SZW en BZK bekijken of en hoe het experiment 
rondom uitwisseling van gegevens met gemeenten in wet- en 
regelgeving kan worden verankerd. Start van het experiment 
wordt in het eerste kwartaal van 2021 voorzien.  

Brief, 31066, nr. 712. De experimenteerbepaling duurt circa twee jaar. Bij positieve resultaten 
zal in samenwerking met BZK en SZW wetgeving worden gemaakt voor 
vroegsignaleren. Ondertussen wordt gehoor gegeven aan de motie Lodders 
& Van Weyenberg om in samenwerking met gemeenten alternatieve 
manieren voor gegevensuitwisseling te onderzoeken (31066, nr. 726). 

11.  13-okt-20 Wel is alles erop gericht om deze ouders uiterlijk eind volgend 
jaar geholpen te hebben. De ouders die niet op korte termijn 
geholpen worden, zullen wel geïnformeerd worden over de 
geplande aanvang van hun behandeling en kunnen ook altijd bij 
ons terecht voor vragen of informatie. Indien zij in de 
tussentijd bredere hulpvragen hebben dan kan hier in 
samenwerking met gemeenten wel al mee gestart worden.  

Lijst van vragen, 31066, 
nr.715. 

Brieven naar ouders die in het eerste kwartaal van 2021 geholpen worden 
verstuurd. In het eerste kwartaal van 2020 worden ouders geïnformeerd 
t.a.v. behandeling in het tweede kwartaal etc. 

12.  13-okt-20 Op dit moment is het voor de Commissie (Werkelijke Schade) 
niet mogelijk om een inschatting te maken van het aantal 
verzoeken dat bij de Commissie wordt ingediend en de 
verwachte behandelduur. In de VGR wordt uw Kamer op de 
hoogte gehouden van de voortgang.  

Lijst van vragen, 31066, 
nr.715. 

Dit is in de bijgaande vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag 
opgenomen.  

13.  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 toezegging loopt. 
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Nr. datum Omschrijving van de toezegging Vindplaats toezegging Stand van zaken voor 4e VGR 

14.  29-okt-20 Belastingdienst/Toeslagen is een verkenning gestart om de 
huidige werkinstructies te valideren en waar nodig aan te 
passen op de actuele stand van de wet- en regelgeving en 
jurisprudentie. In de eerste Voortgangsrapportage 
Kinderopvangtoeslag is een eerste update gegeven over deze 
verkenning. In de volgende voortgangsrapportage zal u nader 
geïnformeerd worden over de stand van zaken. 

Brief, n.a.v. WGO BP 
2020, 35574, nr 23. 

Dit is in de bijgaande vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag 
opgenomen.  

15.  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 

Het onderzoek is aangevangen, hierover zal ik in de volgende 
Voortgangsrapportage rapporteren 

 


