
Lijst 4 Lopende moties vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag 

Nummer Datum motie Omschrijving motie Kamerstuknr. Stand van zaken 

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

31066, nr. 506 Met betrekking tot onderzoek AP; deze is afgedaan via de brief "Reactie op 
rapport Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van 
aanvragers van kinderopvangtoeslag" d.d. 17 juli 2020 (31066, nr. 683). Met 
betrekking tot onderzoek Nationale ombudsman: de No onderzoekt op dit 
moment hoe overheidsinstanties omgaan met klachten over etnisch profileren. 
Het wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 afgerond. Nadat dit 
gereed is zal hierover een kabinetsreactie worden opgesteld. 

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 Aan de motie is invulling gegeven bij het onderzoek dat gestart is, na een 
periode van aanbesteding, op 31 augustus. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door een onafhankelijke externe partij (KPMG). Het onderzoek is opgedeeld in 4 
fases. Voorbereiding, informatieverzameling, onderzoeksfase en rapportage. 
Momenteel bevindt het onderzoek zich in de onderzoeksfase.  De planning was 
dat het rapport begin december gereed zou zijn. Met name de 
informatieverzameling binnen Belastingdienst kostte echter meer tijd dan door 
de onderzoekers was voorzien. De huidige verwachting is dat het onderzoek 
januari 2021 gereed zal zijn. 

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 De voorbereidingen hiervan worden in gang gezet.  

4.  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 in de bijgaande vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag 
opgenomen.  

5.  5-nov-20 Gewijzigde motie van het lid Omtzigt over 
een "hotspot archief toeslagenschandaal" 
inrichten (t.v.v. 31066-724) 

31066, nr. 728 Zie hiervoor het gelijktijdig verzonden antwoord op vragen van de heer Omtzigt 
over de Hersteloperatie. In de vijfde Voortgangsrapportage (begin februari 
2021) zal hier nader op in worden gegaan. 

6.  5-nov-20 Motie van de leden Lodders en Van 
Weyenberg over creatieve mogelijkheden 
voor gegevensuitwisseling over gedupeerde 
ouders 

31066, nr. 726 Dit is in de bijgaande vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag 
opgenomen.  

7.  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 gelijktijdig verzonden aparte brief over de rappeltermijnen. 

 

 


