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Datum 13 juni 2019 

Betreft Reactie op uw brief over de tegemoetkoming aan 

vraagouders kinderopvang in de CAF 11-zaak 

  

 

 

Geachte heer Van Zutphen, 

Op 24 mei ontving ik uw brief waarin u mij verzoekt te kijken of ik in de uitspraak 

van de Raad van State1 aanleiding zie om ouders die in een vergelijkbare situatie 

zitten als degene die de Raad van State in het gelijk heeft gesteld, een 

behoorlijke oplossing te bieden. U verzoekt mij daarnaast de oplossing te bezien 

in de context van uw rapport Geen powerplay maar fair play. 

 

Zoals ik onlangs aan de Tweede Kamer heb aangekondigd2, laat ik een 

adviescommissie, onder leiding van dhr. Donner, grondig en onafhankelijk 

onderzoek doen naar de uitvoering van toeslagen. Zoals ik ook aan de Kamer heb 

gemeld op 11 juni jl. wil ik de problemen die zijn ontstaan voor de CAF-11 

gezinnen rechtzetten. Ik heb de Adviescommissie uitvoering toeslagen gevraagd 

mij daarbij te helpen, en daarbij ook rekening te houden met de gerechtvaardigde 

belangen van de toeslaggerechtigden. Ook heb ik de Adviescommissie gevraagd 

advies uit te brengen over de mogelijkheden voor Toeslagen om binnen de 

wettelijke kaders en de grenzen van de uitvoerbaarheid – waar nodig – maatwerk 

te bieden aan de betrokken ouders. In afwachting daarvan heb ik besloten om de 

(dwang)invordering en verrekeningen met lopende toeslagen in deze CAF 11- 

zaken met onmiddellijke ingang op te schorten. Meer in het algemeen gaat de 

Adviescommissie uitvoering toeslagen bezien hoe de ouders anderszins tegemoet 

gekomen kunnen worden. 

 

 

 

                                                
1 ECLI:NL:RVS:2019:1333 
2 Kamerstukken II, 2018/19, 31066-487 
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Het volledige eindrapport van de Adviescommissie uitvoering toeslagen wordt 

eind 2019 verwacht. Daarin zal de commissie onder meer in algemene zin 

oordelen over het handelen van de Belastingdienst/Toeslagen in andere zaken 

waarin vermoedens van georganiseerde fraude aan de orde zijn. Onderwerp 

daarbij is onder meer of de positie van de toeslaggerechtigden voldoende 

gewaarborgd zijn bij deze onderzoeken. Hiermee wil ik ook in breder perspectief 

bezien of het burgerperspectief voldoende centraal gesteld wordt. Dit conform het 

uitgangspunt in uw onderzoek Geen powerplay maar fair play. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Financiën 

 

 

 

Menno Snel 


