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27 oktober 2019

Geachte heren Leenders en Van der Voort,
Hierbij reageer ik op uw brief van 27 oktober 2019 die u mede namens mr. M.E.
Gonzalez Perez, mr. B.J. Maes en mr. M.A. Poelman heeft gezonden. U geeft aan
dat door het uitstel van het rapport van de adviescommissie-Donner voor een
specifieke groep van gedupeerden het zeer ongewenst en ongepast is als deze
groep nog langer in onzekerheid verkeert. U wenst in overleg te treden om de
kwestie van uw cliënten tot een correct einde te brengen. Dienaangaande deel ik
u het volgende mee.
Ik betreur het dat de gedupeerden nog langer in onzekerheid moeten verkeren nu
de Adviescommissie zich genoodzaakt ziet het uitbrengen van haar rapport uit te
stellen. Daarbij deel ik uw gevoel voor urgentie nu het uitstel leidt tot vertraging
voor de CAF11-ouders. Voor de ouders is het belangrijk dat de Adviescommissie
tot een zorgvuldig advies komt. Om die reden acht ik het in het belang van de
ouders te wachten met een oplossing totdat de Adviescommissie met haar
rapport komt.
Voorts geeft u in uw brief aan over heel erg veel gevoelige en zeer ernstige
informatie te beschikken over de werkwijze van medewerkers van de
Belastingdienst/Toeslagen. Dit signaal beschouw ik als een serieuze
aangelegenheid. Naar aanleiding van uw verzoek heb ik mijn plv. secretarisgeneraal, J.H. van Gelder, en de hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken,
J. de Blieck, dan ook gevraagd het gesprek met u aan te gaan. Het zou daarbij
behulpzaam kunnen zijn indien u voorafgaand aan dat gesprek de relevante
informatie zou willen verstrekken, zodat deze ter voorbereiding van de bespreking
kan dienen.
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Voor het maken van een afspraak wordt binnenkort contact met u opgenomen.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën,
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Menno Snel
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