
Ministerie van Finanden

TER BESLI5S1NG

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Proqramma DG Herstelbeleid

Persoonsgegevens

Datum

2 maart 2023

nota
Notanummer

2023 0000045607TEKENVERSIE II Feitelijke vragen Q4 22 VGR verzoeken

Vc Fin en advies en brief BAK
Bijiagen

Aanbiedingsbrief sch i rev

Antwoorden op lijst van

feitelijke vragen sch rev

Reactie kabinet brief BAK 16

1

2

3

feb 2023 sch Frev

Nota s 36744 245745

251667 253468 255629 en

41304

Aanleiding

Bijgaand treft u naar aanieiding van uw opmerkingen de bijgestelde antwoorden

op de feiteiijke vragen een aanbiedingsbrief hiervoor met een reactie op

verzoeken van de vaste commissie voor Financien en een reactie op een brief van

de BAK van 16 februari 2023 zowel in een schone en revisieversies

4

Beslispunten

Kunt u instemmen met de antwoorden en de reactie op de verzoeken van

de VC Fin Zo ja dan verzoeken we u de aanbiedingsbrief te

ondertekenen

1

2 Kunt u instemmen met de brief aan de BAK over het einde van de

insteiiingstermijn Zo ja dan verzoeken we u deze te tekenen Een

afschrift van deze brief zal dan als bijiage worden meegezonden aan de

Tweede Kamer

Gaat u akkoord met het meezenden van deze beslisnota en de eerdere

note s 41304 36744 245745 251667 253468 en 255629 bij de

antwoorden conform de beleidslijn Actieve Openbaarmaking Omiijnde

deien worden gelakt

3

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Doc. nr. Datum Titel doc. Toelichting

1 6-10-2022 Nota-stas-TD- Reactiebrief NoVa

De staatssecretaris ontvangt een nota over een reactie op een 

brief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

2 12-10-2022 Nota-stas-TD- Reactiebrief NoVa (v2)

De staatssecretaris ontvangt een tweede nota over een reactie op 

een brief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

3 14-10-2022 Nota-stas-TD- Reactiebrief NoVa (v3)

De staatssecretaris ontvangt een derde nota over een reactie op 

een brief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

4 18-10-2022 Nota-stas-TD- Nota ter beslissing rectiebrief NoVa (v4)

De staatssecretaris ontvangt een vierde nota over een reactie op 

een brief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5 23-2-2023

Nota-Stas-TD- Feitelijke vragen Q4-22 VGR, verzoeken Vc Fin en 

Advies en brief BAK

De staatssecretaris ontvangt een nota met de antwoorden op 

feitelijke vragen over de voortgangsrapportage van de 

hersteloperatie van het vierde kwartaal 2022 met daarbij een 

aanbiedingsbrief waarin wordt ingegaan op enkele verzoeken van 

de vaste commissie voor Financiën. 

6 28-2-2023

Nota-Stas-TD-Tekenversie Feitelijke vragen Q4-22 VGR, verzoeken 

VC Fin en advies en brief BAK

De staatssecretaris ontvangt een nota met de tekenversie van de 

te verzenden documenten. De staatssecretaris is telefonisch 

akkoord gegaan met deze nota en de laatste beslisnota.
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«i Ministerie van Financien

A

Pragramma DG

TER BESLISSING

Aan

De staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Reactiebrief NoVA Datum

6 oktober 2D22

Motanummer

2022 0000245745

Bijtagen
1 Brief antwoord NOvA en R\

Aanleiding
U heeftidp 6 septemb^jcgen brief ontvangen van de Mederlandse Orde van

Advocaterh~Mct bijggvoegde brief ter ondertekening stuurt u de NoVA een reactie

Beslispunt verzenden brieven aan Tweede en Eerste Kamer

U wordt geadviseerd om bijgevoegde brief aan de Nederlandse Orde van

Advocaten te ondertekenen

Toelichting
De NoVA heeft u per brief iaten weten welke verbetermogelijkheden zij zien voor

de hersteloperatie Waar zij in het verleden via brandbrieven en de Tweede Kamer

aandacht hebben gevraagd voor hun gedachten over de hersteloperatie hebben

zij er nu voor gekozen om u de hand toe te reiken en het rechtstreeky aan u te

verzenden Ambtelijk heeft de NoVA aangegeven niet tegenover elkaar te willen

staan maar samen tot opiossingen te komen In de reactiebrief geeft u aan open

te staan voor samenwerking Tijdens het bestuuriijk overlefpdafcDnsgegbizfea^
oktober met de NoVA heeft kunnen’’daar afspraken over worden gemaakt

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

HEDEN I V M VERZENDING NAAR NOVA 13 10 MORGEN]

TER BESLISSING

Programma DG

Heratelbeleid

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslaqen en Douane

Persoonsgegevens

nota Reactiebrief NOvA v2 Datum

12 Dktober 2022

Notanummer

2022 0000251667

Bijiagen

1 Brief Alternatieve route afc

2 Brief NOvA Alternatieve roi

3 BiJIage bij brief NOvA

4 Track changes versie

5 245745a stasTD

Aanleiding
U heeft op 6 September jl een brief ontvangen van de Nederlandse Orde van

Advocaten U heeft in het weekend een eerdere versie van de brief gelezen

Bijgaand een nieuwe versie van de brief op basis van de bespreking in het

stafoverleg van 11 oktober

Beslispunt
Stemt u ermee in om bijgevoegde brief aan de Nederlandse Orde van Advocaten

te verzenden Dan wordt u verzocht de brief te ondertekenen

Toelichting
De NOvA heeft u per brief laten weten welke verbetermogelijkheden zij zien voor

de hersteloperatie Waar zij in het verleden via brandbrieven en de Tweede Kamer

aandacht hebben gevraagd voor hun gedachten over de hersteloperatie hebben

zij er nu voor gekozen om u de hand toe te reiken en het rechtstreeks aan u te

verzenden Ambtelijk heeft de NOvA aangegeven niet tegenover eikaar te willen

staan maar samen tot oplossingen te komen In de reactiebrief geeft u aan open

te staan voor samenwerking Tijdens het bestuurlijk overieg’dabbnsgegspelS
oktober a s met de NOvA heeft kunnen daar afspraken over worden gemaakt

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De inhoud van de brief en deze nota kunnen niet openbaar worden gemaakt
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Ministerie van Financien

Programma DG

HerstelbeleidTER BESLISSING

Aan de

staatssecretaris van Financien Toeslaqen en Douane

Persoonsgegevens

nota Reactiebrief NOvA v3 Datum

14 oktober 2022

Notanummer

2022 0000253468

Bijiagen

1 Brief Alternatieve route

afdoening compensatie

tOGslagen
2 Brief NoVA Alternatieve

route afdoening compensatie

toeslagen
3 Bijiage bij brief NoVA

4 Brief track changes versie

5 Scan met opmerkingen

Aanieiding
Li heeft op 6 September jl een brief ontvangen van de Nederiandse Orde van

Advocaten U heeft twee eerdere versies van de brief gelezen Bijgaand een

nieuwe versie van de brief met daarin aanpassingen naar aanieiding van de

bespreking met u op 13 oktober jl

Beslispunt
Stemt u ermee in om bijgevoegde brief aan de Nederiandse Orde van Advocaten

te verzenden Dan wordt u verzocht de brief te ondertekenen

Toeltchting
De NOvA heeft u per brief laten weten weike verbetermogelijkheden zij zien voor

de hersteioperatie Waar zij in het verleden via brandbrieven en de Tweede Kamer

aandacht hebben gevraagd voor bun gedachten over de hersteioperatie hebben

zij er nu voor gekozen om u de hand toe te reiken en het rechtstreeks aan u te

verzenden Ambteiijk heeft de NOvA aangegeven niet tegenover elkaar te willen

staan maar samen tot oplossingen te komen In de reactiebrief geeft u aan open

te staan voor samenwerking Tijdens het bestuurlijk overiecpdiab^nsge^pelS
oktober zijn hierover afspraken gemaakt

II
Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De inhoud van de brief en deze nota kunnen niet openbaar worden gemaakt
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Ministerie van Financien

Programma DG

HerstelbeleidTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Nota ter beslissing rectiebrief NoVA v4 Datum

18 oktober 2022

Notanummer

2022 0000255629

Bijiagen
1 Srief Alternatieve route afc

2 Brief NoVA altematieve roi

3 Bijiage bij brief NoVA

4 Brief met track changes
5 Brief met opmerkingen

Aanleiding
U heeft op 6 September jl een brief ontvangen van de Nederlandse Orde van

Advocaten U heeft drie eerdere versies van een conceptreactle op deze brief

gelezen Bijgaand treft u een nieuwe versie van de brief met daarin aanpassingen
naar aanieiding van uw reactie uw opmerkingen zijn 1 op 1 verwerkt

Beslispunt
Stemt u ermee in om bijgevoegde brief aan de Nederlandse Orde van Advocaten

te verzenden Dan wordt u verzocht de brief te ondertekenen

Toelichting
De NOvA heeft u per brief laten weten welke verbetermogelijkheden zij zien voor

de hersteloperatie Waar zij in het verleden via brandbrieven en de Tweede Kamer

aandacht hebben gevraagd voor hun gedachten over de hersteloperatie hebben

zij er nu voor gekozen om u de hand toe te reiken en het rechtstreeks aan u te

verzenden Ambtelijk heeft de NOvA aangegeven niet tegenover elkaar te willen

staan maar samen tot opiossingen te komen In de reactiebrief geeft u aan open

te staan voor samenwerking

Tijdens het bestuurlijk overle^vsn^ni^efPlS oktober zijn hierover afspraken

gemaakt Deze afspraken zijn conform de bespreking met u voorafgaand aan het

overleg op 13 oktober

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

n v t

In de vorige versie van de nota stond dat de inhoud van deze nota niet openbaar

gemaakt kan worden Dit berust op foute interpretatie van deze rubriek in de

nota Actieve openbaarmaking is niet aan de orde maar de nota en brief bevatten

behalve persoonsgegevens geen gevoelige onderdeten die niet openbaar

gemaakt kunnen worden in geval van een verzoek tot openbaarmaking Daarom

is dit nu aangepast naar n v t
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■
Ministerie van Financien

TER BESLISSING Programma DG Herstelbeleid

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

23 februari 2023

nota Notanummer

2023 0000036744Feitelijke vragen Q4 22 VGR verzoeken Vc Fin en advies

en brief BAK
Bijiagen
1 Aanbiedingsbrief

Antwoorden op lijst van

feitelijke vragen
5 Verzoeken vc Fin

Reactie op BAK advies CWS

Brief BAK 16 feb 2023

Reactie kabinet brief BAK IE

feb 2023

2
t

3

4

Aanlelding

Bijgaand treft u de antwoorden op de feitelijke vragen een aanbiedingsbrief hiervoor

met een reactie op vijf verzoeken van de vaste commissie voor Financien

5

6

Beslispunten
• Kunt u instemmen met de antwoorden en de reactie op de verzoeken van de vc

Fin Zo ja dan verzoeken we u de aanbiedingsbrief te ondertekenen

• Gaat u akkoord met het meezenden van deze beslisnota bij de antwoorden

conform de beleidslijn Actieve Openbaarmaking Omlijnde delen worden gelakt

Kernpunten
• De Vc Fin heeft 29 december 2022 verzocht om een reactie op het advies van de

BAK over de CWS van 16 december 2023 Op 10 februari 2023 is daar een

reminder op gezonden met verzoek om deze voor 7 maart 2023 te ontvangen

Deze reactie is tot dusverre niet gegeven wegens onderstaand procesverloop
o In januari 2023 heeft de CWS per brief gereageerd op het advies van de

BAK waarna de BAK heeft aangegeven een aanvullende reactie toe te

willen voegen aan haar advies Ook heeft de BAK verzocht om haar

aanvullende reactie te betrekken in de reactie van het Kabinet op het

BAK advies

o Uiterlijk do 2 maart wordt de aanvullende reactie toegestuurd door de

BAK Er is een concept reactie op het oorspronkeiijke BAK advies

opgesteld in afstemming met de CWS deze ontvangt u bijgaand

Op vr 3 maart ontvangt u een aangepaste concept reactie waarin ook de

i aanvullende reactie is meeqenomen

o Op ma 6 maart wordt deze gefinaliseerd o b v uw opmerkingen

o Op ma 6 maart wordt de reactie namens het Kabinet op zowel het BAK

advies als de aanvullende reactie van de BAK verzonden aan de BAK en

vervolgens aan de Kamer

De BAK heeft daarnaast per brief van 16 februari 2023 aangegeven haar

werkzaamheden te beeindigen na afloop van de instellingstermijn per 31 maart

2023 Bijgaand treft u deze brief en een concept reactie van het Kabinet op deze

brief aan Op vrijdag 3 maart ontvangt u een definitief concept welke op

maandag 6 maart gefinaliseerd wordt en verzonden aan de BAK en vervolgens
aan de Kamer

i
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• Een verzoek rondom een invoeringstoets voor de wet hersteloperatie toeslagen
wordt beantwoord streven iseind dlt jaar in te kunnen gaan op planning plan
van aanpak

• Tevens een verzoek over een reactle op een brief mail aan de TK Hierover is

contact geweest met de gemeente Rotterdam

• Tenslotte wordt naar aanleiding van een verzoek van de vc Fin toeqezeqd te

zijnertijd een technische briefing te verzorgen voor bet nieuwe wetsvoorstel en

een overzicht eventueei in de vorm van een infographic van de totaie

hersteloperatie fe^erstrekken bij indiening van bet wetsvoorstel in net verzoek

veronaersteid de vc hin dat er twee wetsvoorstellen in apni en In mei worden

ingediend dat is niet het gevat Toegezegd is dat we streven naar indiening in

april
I

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

i
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Ministerie van Finanden

TER BESLI5S1NG

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Programma DG Herstelbeleid

Persoonsgegevens

Datum

28 februari 2023

nota
Notanummer

2023 0000041304TEKEN VERSIE Feitelijke vragen Q4 22 VGR verzoeken

Vc Fin en advies en brief BAK
Bijiagen

Aanbiedingsbrief sch i rev

Antwoorden op lijst van

feitelijke vragen sch rev

Reactie kabinet brief BAK 16

1

2

3

feb 2023 sch Frevj
Verzoek vc Fin 28 feb 2023

Reactie op BAK advies CWS

Brief van BAK 16 feb 2023

Afschrift brief aan NOvA 19

okt 2022

Opmerkingen in eerdere

versies

Nota s 36744 245745

251667 253468 en 255629

Aanleiding

Bijgaand treft u naar aanieiding van uw opmerkingen de bijgestelde antwoorden

op de feiteiijke vragen een aanbiedingsbrief hiervoor met een reactie op

verzoeken van de vaste commissie voor Financien en een reactie op een brief van

de BAK van 16 februari 2023 zowel in een schone en revisieversies

4

5

6

7

8

9

Beslispunten

Kunt u instemmen met de antwoorden en de reactie op de verzoeken van

de vc Fin Zo ja dan verzoeken we u de aanbiedingsbrief te

ondertekenen

1

2 Kunt u instemmen met de brief aan de BAK over het einde van de

insteiiingstermijn Zo ja dan verzoeken we u deze te tekenen Een

afschrift van deze brief zal dan als bijiage worden meegezonden aan de

Tweede Kamer

Gaat u akkoord met het meezenden van deze beslisnota en de eerdere

note s 36744 245745 251667 253468 en 255629 bij de antwoorden

conform de beieidslijn Actieve Openbaarmaking Omiijnde delen worden

geiakt

3

Kernpunten
• Op 28 februari 2023 heeft de vaste commissie voor Finanden verzocht te

reageren op een brief van de NOvA Aangezien u deze reeds richting de NOvA

heeft beantwoord wordt aan dit verzoek gehoor gegeven door een afschrift

van deze brief van 19 oktober 2022 mee te zenden De NOvA wordt hiervan

op de hoogte gebracht
• De BAK heeft per brief van 16 februari 2023 aangegeven haar

werkzaamheden te beeindigen na afioop van de insteiiingstermijn per 31

maart 2023 Afgelopen donderdag 23 februari 2023 heeft u een concept

reactie van het kabinet op deze brief ontvangen Bijgaand treft u een

aangepaste versie aan waarin uw opmerkingen zijn verwerkt Omdat de brief

van de BAK over einde van haar insteiiingstermijn ook wordt genoemd in de

antwoorden op de feitelijke vragen wordt deze brief van de BAK en reactie

daarop al op vrijdag 3 maart 2023 aan de BAK en in afschrift aan de Tweede

Kamer verzonden en niet samengenomen met de brief aan de BAK over het

CWS zie volgende bullit
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• Afgelopen donderdag 23 februari 2023 was per abuis niet in de set 36744

opgenomen de concept reactie op het oorspronkelijke advies van de BAK

over de CWS van 16 december 2022 Deze concept reactie treft u aisnog

bijgaand aan Het verdere proces verloopt conform eerder aangegeven

o Uiteriijk donderdag 2 maart 2023 wordt de aanvuilende reactie van de

BAK op het oorspronkelijke advies toegestuurd door de BAK

o Op vrijdag 3 maart 2023 ontvangt u een aangepaste concept reactie

op het BAK advies waarin ook de aanvuilende reactie is meegenomen

o Op maandag 6 maart 2023 wordt deze gefinaliseerd o b v uw

opmerkingen en wordt de reactie namens het kabinet op zowel het

BAK advies als de aanvuilende reactie van de BAK verzonden aan de

BAK en vervolgens in afschrift aan de Kamer

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Paging 2 van 2

1702522 00006


	00001Deels Openbaar.pdf
	Inventaris lij he.pdf
	Ordner1.pdf
	00001Deels Openbaar.pdf
	00002Deels Openbaar.pdf
	00003Deels Openbaar.pdf
	00004Deels Openbaar.pdf
	00005Deels Openbaar.pdf
	00006Deels Openbaar.pdf


