Onderwerp: verzoek om opheldering en AO volgende week
Beste Griffier,
Via de website van de Belastingdienst zijn we afgelopen vrijdag geïnformeerd over het feit dat de eerste 100
ouders zijn uitbetaald: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/eerste-100-ouders-uitbetaald/. Omdat
deze procedure de start is van een aanpak voor het vervolg, wil de SP opheldering over hoe deze betaling is
verlopen en na ommekomst van de antwoorden hierover een algemeen overleg. Het spoedeisend belang
hierachter is, dat wanneer nu zaken verkeerd aangepakt worden er voor toekomstige behandeling een verkeerde
aanpak ligt. Liefst zou de SP maandag de vragen beantwoord willen zien om dan volgende week op woensdag of
donderdag een AO te kunnen houden.
1
Hoe zijn de eerste 100 ouder geselecteerd?
2
Op welke wijze is hun situatie getoetst aan schrijnendheid?
3
Met hoeveel ouders is een persoonlijk (face-to-face) gesprek gevoerd als start van de behandeling, conform motie
Leijten (35468-29)
4
Is er ouders de kans gegeven hun verhaal te doen?
5
Is met ouders besproken of ze hun dossier willen en hebben ze inzage gekregen in alle relevante onderliggende
stukken voor de beoordeling, conform amendement Omtzigt/Leijten 35468-36)
6
Klopt het dat ouders na de compensatie zich moeten richten tot de commissie voor vervolgschade?
7
Welke positie neemt ‘vaktechniek’ in, in de procedure? Waarom is niet het oordeel van de zaakbehandelaar en de
commissie van wijzen voldoende om een besluit te kunnen nemen?
8
Met hoeveel van de 100 ouders is de compensatie besproken en toegelicht in een persoonlijk gesprek, zoals de
Nationale Ombudsman voorstelt in de regels voor schadevergoedingen?
9
Zijn er ouders gecompenseerd die zich niet uit eigen beweging gemeld hadden, maar uit CAF-dossiers kwamen?
Zo ja, hoeveel?
10
Hoe zijn die ouders die zich niet eerder gemeld hebben meegenomen in het proces van compensatie?
11
Klopt het dat er een ‘klantreis’ is gemaakt voor ouders – waarmee de procedure zal worden gevisualiseerd? Zo ja,
kan de Kamer die ontvangen?
12
Welke instructies hebben er ten grondslag gelegen aan de wijze van compenseren van de eerst 100 ouders? Kan
de Kamer die ontvangen?
13
Is het ouderpanel of de “BAK” betrokken geweest bij het proces van de compensatie? Zo ja, hoe? Zo neen,
waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Renske Leijten
SP Kamerlid Financiën en Europa

