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Van:  BD/DRB/RG
Aan: Kamervragen (Rvdr "s-Gravenhage)
Onderwerp: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie komt na een rechterlijke

uitspraak
Datum: donderdag 21 juli 2022 11:10:33

Hi 

Je zou zeggen dat het nu reces is en dat alle Kamerleden even niks doen. Helaas niet! Bijgevoegd een set Kamervragen
over de toeslagen. Er zijn twee vragen voor jullie, en mogelijk nog twee andere (geel gemarkeerd). Ik heb mijn
commentaar erbij gezet.

Dank en groeten!



2022Z14968
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming en de
staatssecretarissen van Financiën over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in
actie komt na een rechterlijke uitspraak

1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 15 juni jl. over
het tijdig beslissen van de Belastingdienst/Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)? Wat
is daarop uw reactie? 1)
Ligt bij ons/Fin

2. Hoeveel procedures zijn momenteel bij de rechter ingediend over het niet tijdig verstrekken
van het dossier door de Belastingdienst/UHT? 
Kunnen jullie deze beantwoorden?

3. Wat is de heersende lijn in de uitspraken van rechters ten aanzien van het niet tijdig
beslissen? 
Ik ga ervan uit dat het aan ons/Fin is om daar wat over te zeggen, mochten jullie er wel wat over
willen zeggen laat het weten.  

4. Wat is de heersende lijn in de uitspraken van rechters ten aanzien van het niet tijdig
verstrekken van het dossier? 
Idem als 3

5. Zijn er ook bij de civiele rechter procedures aanhangig? Hoeveel procedures lopen via de
civiele weg en hoeveel procedures lopen via de bestuursrechtelijke weg?
Kunnen jullie deze beantwoorden?

6. Wat vindt u van de uitspraak van de directeur van de UHT dat de UHT als beleid heeft dossiers
pas te behandelen als er een rechterlijke uitspraak daartoe ligt? Wat vindt u ervan dat de rechter
deze uitspraak mee heeft genomen in het vonnis?
Ligt bij ons/Fin

7. Waarom dwingt de Belastingdienst/UHT gedupeerden van het
kinderopvangtoeslagenschandaal om eerst naar de rechter te stappen voordat hun dossiers in
behandeling worden genomen? Is dit ook uw beleid? Hoe past dit beleid van de
Belastingdienst/UHT in uw beleid om het aantal bestuurszaken terug te dringen?
Ligt bij ons/Fin

8. Legt u zich bij het beleid neer dat gedupeerden eerst naar de rechter moeten, terwijl dat tot
veel extra kosten voor de overheid leidt, namelijk de procedures bij de rechtbank en de
dwangsommen?
Ligt bij ons/Fin 

9. Beseft u dat uw verklaring in de brief van 8 juli jl., waarin u aangeeft dat operationele
problemen ten grondslag liggen aan het probleem, niet de strijdigheid met de wet opheft? 2)
Ligt bij ons/Fin 

10. Valt de bijstand door een schade-expert ook onder de rechtshulp aan gedupeerden van het



kinderopvangtoeslagenschandaal? Zo nee, waarom niet?
Ligt bij ons/Fin 

11. Wat gaat u doen indien duidelijk wordt dat de Belastingdienst/UHT vonnissen door de
operationele problemen niet naleeft? 
Ligt bij ons/Fin
 
1) uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:5122,
ECLI:NL:RBNHO:2022:5122
2) Brief d.d. 8 juli 2022 inzake Rechtsbescherming voor gedupeerden, 2022D30581

 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 



11 oktober 2022 - besluit - dwangsommen niet tijdig beslissen herbeoordeling kinderopvangtoeslag
Document 2



Van:  (Rvdr "s-Gravenhage)
Aan:  (Rvdr "s-Gravenhage) Rvdr "s-Gravenhage)
Onderwerp: FW: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie komt na een

rechterlijke uitspraak
Datum: maandag 25 juli 2022 11:11:58
Bijlagen: image001.png

image002.png

Zie onderstaande suggestie van  

Met vriendelijke groet,

Adviseur/onderzoeker Bestuursrecht

Afdeling Strategie
06
www.rechtspraak.nl

Van:  (LBVr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: maandag 25 juli 2022 11:10
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak

Inderdaad geen behoefte om antwoord te geven op vraag 3 en 4. Wat betreft de aantallen ingediende
beroepen BNT, dat zou de UHT zelf kunnen aanleveren. Cijfers staan volgens mij ook in de laatste
voortgangsrapportage van de stass.

Met vriendelijke groet,

Stafjurist bestuursrecht/secretaris LOVB & LOV
Wraking

Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak
Team bestuursrecht
Kamer 

06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma t/m vr

Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl> 
Verzonden: maandag 25 juli 2022 11:06
Aan:  (LBVr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>
Onderwerp: FW: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak

Hai hai,

Zie bijgaande kamervragen.  levert de input qua cijfers. 
 Maar ik check het even bij je voor de zekerheid.

Met vriendelijke groet,

5.2

5.2



Adviseur/onderzoeker Bestuursrecht

Afdeling Strategie
06-
www.rechtspraak.nl

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 13:06
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-
Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam)

@rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage)
@rechtspraak.nl>

CC: (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-
Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage)
< @rechtspraak.nl>
Onderwerp: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak

Goedemiddag collega’s,

Bijgaand treffen jullie Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) aan over het pas in actie komen van
de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen na een rechterlijke uitspraak. Het betreffen m.n. vragen
over cijfers (bestuur en civiel). Ik heb als contactpersoon voor civiele cijfervragen
staan, voor bestuur heb ik geen contactpersoon. Weten jullie wie dat is en deze vragen vanuit
bestuur zou kunnen beantwoorden?

De deadline voor deze vragen is 15 augustus, is dat haalbaar? Zo niet, dan verneem ik dat uiteraard
graag.

Alvast veel dank voor jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr
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Van:  (Rvdr "s-Gravenhage)
Aan:  (Rvdr "s-Gravenhage);  (Rvdr "s-Gravenhage)
Onderwerp: FW: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie komt na een

rechterlijke uitspraak
Datum: maandag 25 juli 2022 11:18:54
Bijlagen: 11e-vgr.pdf

image001.png
image002.png

Ik stuur het maar even ongelezen door…
 
Met vriendelijke groet,

Adviseur/onderzoeker Bestuursrecht

Afdeling Strategie
06-
www.rechtspraak.nl

 

 

Van:  (LBVr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: maandag 25 juli 2022 11:16
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Zie pagina 20. Alles wat hij wil weten zal hij bij UHT moeten halen. Niet bij ons
 
Met vriendelijke groet,

Stafjurist bestuursrecht/secretaris LOVB & LOV
Wraking

Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak
Team bestuursrecht
Kamer 

06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma t/m vr

 

 

Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: maandag 25 juli 2022 11:06
Aan:  (LBVr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
Onderwerp: FW: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Hai hai,
 
Zie bijgaande kamervragen.  levert de input qua cijfers. 

 Maar ik check het even bij je voor de zekerheid.
 
Met vriendelijke groet,

Adviseur/onderzoeker Bestuursrecht
 

5.2



Afdeling Strategie
06-
www.rechtspraak.nl

 

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 13:06
Aan: Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-
Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam)
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage)
< @rechtspraak.nl>
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-
Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage)
< @rechtspraak.nl>
Onderwerp: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Goedemiddag collega’s,
 
Bijgaand treffen jullie Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) aan over het pas in actie komen van
de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen na een rechterlijke uitspraak. Het betreffen m.n. vragen
over cijfers (bestuur en civiel). Ik heb  als contactpersoon voor civiele cijfervragen
staan, voor bestuur heb ik geen contactpersoon. Weten jullie wie dat is en deze vragen vanuit
bestuur zou kunnen beantwoorden?
 
De deadline voor deze vragen is 15 augustus, is dat haalbaar? Zo niet, dan verneem ik dat uiteraard
graag.
 
Alvast veel dank voor jullie reactie.
 
Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr
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Van:  (Rvdr "s-Gravenhage)
Aan: Kamervragen (Rvdr "s-Gravenhage)
Cc:  (Rvdr "s-Gravenhage);  (Rvdr "s-Gravenhage)
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie komt na een rechterlijke

uitspraak
Datum: dinsdag 26 juli 2022 09:37:32
Bijlagen: image003.png

image001.png

Hoi,
 
Volgens zijn agenda is  maandag 1 augustus en dinsdag 2 augustus op (thuiswerk)kantoor en
daarna weer vanaf 11 augustus aanwezig. Of 15 augustus haalbaar is, kan ik niet beoordelen.
 
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker Financiën

Afdeling Financiën
06-
www.rechtspraak.nl

 

 

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: maandag 25 juli 2022 18:24
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; (Rvdr 's-
Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Hallo  en 
 
Dank jullie wel! Weten jullie ook wanneer  weer bereikbaar is en of 15 augustus dan haalbaar
is?
 
Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr

 

 

Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: maandag 25 juli 2022 9:11
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Kamervragen
(Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Hoi 
 



 beantwoordt inderdaad (ook) de bestuursrechtelijke cijfervragen.
 
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker Financiën

Afdeling Financiën
06-
www.rechtspraak.nl

 

 

Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl> 
Verzonden: maandag 25 juli 2022 6:07
Aan: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < >;  (Rvdr 's-Gravenhage)
< @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam)
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage)
< @rechtspraak.nl>
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Hoi 
 
Volgens mij beantwoordt  de cijfermatige vragen over bestuur ook. Maar voor de zekerheid cc
ik  ook even. @  en  laten jullie even weten of dit wordt opgepakt?
 
Met vriendelijke groet,

Adviseur/onderzoeker Bestuursrecht

Afdeling Strategie
06-
www.rechtspraak.nl

 

 

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 13:06
Aan: Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-
Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam)
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage)
< @rechtspraak.nl>
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-
Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage)
< @rechtspraak.nl>
Onderwerp: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Goedemiddag collega’s,
 
Bijgaand treffen jullie Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) aan over het pas in actie komen van
de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen na een rechterlijke uitspraak. Het betreffen m.n. vragen
over cijfers (bestuur en civiel). Ik heb  als contactpersoon voor civiele cijfervragen
staan, voor bestuur heb ik geen contactpersoon. Weten jullie wie dat is en deze vragen vanuit



bestuur zou kunnen beantwoorden?
 
De deadline voor deze vragen is 15 augustus, is dat haalbaar? Zo niet, dan verneem ik dat uiteraard
graag.
 
Alvast veel dank voor jullie reactie.
 
Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr
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Van:  (Rvdr "s-Gravenhage)
Aan: Kamervragen (Rvdr "s-Gravenhage)
Onderwerp: FW: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie komt na een

rechterlijke uitspraak
Datum: maandag 1 augustus 2022 14:38:34
Bijlagen: image003.png

image001.png

Hoi ,
 
Ik heb de vragen 3 en 4 voor de zekerheid nog even voorgelegd aan de secretaris van het LOVB en
zoals ik al dacht is er geen behoefte om input te leveren van onze zijde.
 
Met vriendelijke groet,

Adviseur/onderzoeker Bestuursrecht

Afdeling Strategie
06-
www.rechtspraak.nl

 

 

Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: maandag 1 augustus 2022 14:34
Aan: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-
Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage)
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;

 (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-
Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Hoi 
 
Zoals vanochtend besproken, heb ik gekeken naar vraag 2 en 5. Deze vragen hebben betrekking op
zaken met het onderwerp niet tijdig verstrekken van een dossier door de Belastingdienst/UHT.
 
De vragen luiden:
2. Hoeveel procedures zijn momenteel bij de rechter ingediend over het niet tijdig verstrekken van het
dossier door de Belastingdienst/UHT?
5. Zijn er ook bij de civiele rechter procedures aanhangig? Hoeveel procedures lopen via de civiele
weg en hoeveel procedures lopen via de bestuursrechtelijke weg?
 
 
Vraag 2 en 5 zijn niet te beantwoorden. De registratiesystemen van de Rechtspraak bevatten geen
gegevens waarmee deze specifieke groep zaken zijn te destilleren. Dit geldt voor bestuurszaken en
civiele zaken.
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,

Data analist
 



Afdeling Financiën
06
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: standaard mdwdv

 

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl> 
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 13:06
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-
Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam)
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage)
< @rechtspraak.nl>
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-
Gravenhage) @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage)
< @rechtspraak.nl>
Onderwerp: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Goedemiddag collega’s,
 
Bijgaand treffen jullie Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) aan over het pas in actie komen van
de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen na een rechterlijke uitspraak. Het betreffen m.n. vragen
over cijfers (bestuur en civiel). Ik heb  als contactpersoon voor civiele cijfervragen
staan, voor bestuur heb ik geen contactpersoon. Weten jullie wie dat is en deze vragen vanuit
bestuur zou kunnen beantwoorden?
 
De deadline voor deze vragen is 15 augustus, is dat haalbaar? Zo niet, dan verneem ik dat uiteraard
graag.
 
Alvast veel dank voor jullie reactie.
 
Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr
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Van: Arnoldus, P. (Rvdr "s-Gravenhage)
Aan: Kamervragen (Rvdr "s-Gravenhage); Dorsman, A.A.E. (Rvdr "s-Gravenhage); Rappa-Velt, H. (Rvdr "s-

Gravenhage)
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie komt na een rechterlijke

uitspraak (ter akkoord)
Datum: woensdag 3 augustus 2022 09:27:58
Bijlagen: image001.png

Ik ben akkoord
Mvg
peter
 

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 17:44
Aan: Dorsman, A.A.E. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Rappa-Velt, H. (Rvdr
's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Arnoldus, P. (Rvdr 's-Gravenhage)
< @rechtspraak.nl>
Onderwerp: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak (ter akkoord)
 
Beste Areane, Herma en Peter,
 
Bijgaand en onderstaand treffen jullie de concept-beantwoording aan met betrekking tot de
Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) over het pas in actie komen van de Uitvoeringsorganisatie
Herstel Toeslagen na een rechterlijke uitspraak. Omdat de vragen gaan over portefeuilles die bij jullie
alle drie zijn belegd, leg ik het graag ter accordering aan jullie voor. Daarnaast zijn jullie zo direct op
de hoogte van de gestelde vragen met betrekking tot dit onderwerp.
 
De vragen zijn beantwoord door  en . De vragen 3 en 4 zijn
optioneel aan ons gesteld door het departement, maar zijn eigenlijk voor het departement en
Financiën.  heeft deze vragen alsnog voorgelegd aan de secretaris van het LOVB, maar er is
geen behoefte om input te leveren van onze zijde.
 
 
2. Hoeveel procedures zijn momenteel bij de rechter ingediend over het niet tijdig verstrekken van het
dossier door de Belastingdienst/UHT?
5. Zijn er ook bij de civiele rechter procedures aanhangig? Hoeveel procedures lopen via de civiele
weg en hoeveel procedures lopen via de bestuursrechtelijke weg?
Vraag 2 en 5 zijn niet te beantwoorden. De registratiesystemen van de Rechtspraak bevatten geen
gegevens waarmee deze specifieke groep zaken zijn te destilleren. Dit geldt voor bestuurszaken en
civiele zaken.
 
 
Zou ik jullie reactie uiterlijk donderdag 4 augustus aanstaande mogen ontvangen?
Alvast veel dank!
 
Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr

 

 



2022Z14968
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming en de
staatssecretarissen van Financiën over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in
actie komt na een rechterlijke uitspraak

1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 15 juni jl. over
het tijdig beslissen van de Belastingdienst/Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)? Wat
is daarop uw reactie? 1)

2. Hoeveel procedures zijn momenteel bij de rechter ingediend over het niet tijdig verstrekken
van het dossier door de Belastingdienst/UHT? 

3. Wat is de heersende lijn in de uitspraken van rechters ten aanzien van het niet tijdig
beslissen? 

4. Wat is de heersende lijn in de uitspraken van rechters ten aanzien van het niet tijdig
verstrekken van het dossier? 

5. Zijn er ook bij de civiele rechter procedures aanhangig? Hoeveel procedures lopen via de
civiele weg en hoeveel procedures lopen via de bestuursrechtelijke weg?

6. Wat vindt u van de uitspraak van de directeur van de UHT dat de UHT als beleid heeft dossiers
pas te behandelen als er een rechterlijke uitspraak daartoe ligt? Wat vindt u ervan dat de rechter
deze uitspraak mee heeft genomen in het vonnis?

7. Waarom dwingt de Belastingdienst/UHT gedupeerden van het
kinderopvangtoeslagenschandaal om eerst naar de rechter te stappen voordat hun dossiers in
behandeling worden genomen? Is dit ook uw beleid? Hoe past dit beleid van de
Belastingdienst/UHT in uw beleid om het aantal bestuurszaken terug te dringen?

8. Legt u zich bij het beleid neer dat gedupeerden eerst naar de rechter moeten, terwijl dat tot
veel extra kosten voor de overheid leidt, namelijk de procedures bij de rechtbank en de
dwangsommen?

9. Beseft u dat uw verklaring in de brief van 8 juli jl., waarin u aangeeft dat operationele
problemen ten grondslag liggen aan het probleem, niet de strijdigheid met de wet opheft? 2)

10. Valt de bijstand door een schade-expert ook onder de rechtshulp aan gedupeerden van het
kinderopvangtoeslagenschandaal? Zo nee, waarom niet?

11. Wat gaat u doen indien duidelijk wordt dat de Belastingdienst/UHT vonnissen door de
operationele problemen niet naleeft? 

 
1) uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:5122,
ECLI:NL:RBNHO:2022:5122
2) Brief d.d. 8 juli 2022 inzake Rechtsbescherming voor gedupeerden, 2022D30581

 





Van: Kamervragen (Rvdr "s-Gravenhage)
Aan: Dorsman, A.A.E. (Rvdr "s-Gravenhage)
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie komt na een rechterlijke

uitspraak (ter akkoord)
Datum: donderdag 4 augustus 2022 13:41:00
Bijlagen: image001.png

Beste Areane,

Dank, dat zal ik zo aanpassen.
Het was (net iets anders geformuleerd) de opmerking van het departement, vandaar dat ik het zo in
het document had gezet. 

In de mail van het departement stond bij deze vragen: “Ik ga ervan uit dat het aan ons/Fin is om daar
wat over te zeggen, mochten jullie er wel wat over willen zeggen laat het weten.”

Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr

Van: Dorsman, A.A.E. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 15:56
Aan: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
CC: Arnoldus, P. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-
Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Hentzen, R.A. (Rvdr 's-Gravenhage)

@rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak (ter akkoord)

Ha 

Wat mij betreft ook akkoord, hoewel ik wel even heb moeten kauwen op het volgende antwoord:
Mochten wij hier iets over kunnen zeggen, dan kan dat. In principe is het aan het
departement/Fin om hier iets over te zeggen.

Met vriendelijke groet,

A.A.E. (Areane) Dorsman
Lid Raad

088-
www.rechtspraak.nl

Van: Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 14:15
Aan: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
CC: Dorsman, A.A.E. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Arnoldus, P. (Rvdr 's-



Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
Onderwerp: Re: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak (ter akkoord)

Akkoord

Met vriendelijke groet
mr. H (Herma) Rappa-Velt
Lid Raad voor de rechtspraak
Kneuterdijk 1
Postbus 90613
2509LP Den Haag
T 088 
M 0031 6

Op 2 aug. 2022 om 17:43 heeft Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage)
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven:

Beste Areane, Herma en Peter,

Bijgaand en onderstaand treffen jullie de concept-beantwoording aan met betrekking tot
de Kamervragen van het lid Van Nispen (SP) over het pas in actie komen van de
Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen na een rechterlijke uitspraak. Omdat de
vragen gaan over portefeuilles die bij jullie alle drie zijn belegd, leg ik het graag ter
accordering aan jullie voor. Daarnaast zijn jullie zo direct op de hoogte van de gestelde
vragen met betrekking tot dit onderwerp.

De vragen zijn beantwoord door  en . De vragen 3 en
4 zijn optioneel aan ons gesteld door het departement, maar zijn eigenlijk voor het
departement en Financiën.  heeft deze vragen alsnog voorgelegd aan de
secretaris van het LOVB, maar er is geen behoefte om input te leveren van onze zijde.

2. Hoeveel procedures zijn momenteel bij de rechter ingediend over het niet tijdig
verstrekken van het dossier door de Belastingdienst/UHT?
5. Zijn er ook bij de civiele rechter procedures aanhangig? Hoeveel procedures lopen
via de civiele weg en hoeveel procedures lopen via de bestuursrechtelijke weg?
Vraag 2 en 5 zijn niet te beantwoorden. De registratiesystemen van de Rechtspraak
bevatten geen gegevens waarmee deze specifieke groep zaken zijn te destilleren. Dit
geldt voor bestuurszaken en civiele zaken.

Zou ik jullie reactie uiterlijk donderdag 4 augustus aanstaande mogen ontvangen?
Alvast veel dank!

Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr
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Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak

Hallo 

Even een update:
De collega die hiermee aan de slag zal gaan is maandag 1 en dinsdag 2 augustus aan het werk en
daarna pas weer 11 augustus.
Ik probeer maandag uiteraard contact op te nemen, maar kan dan pas iets zeggen over
haalbaarheid.

Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) 
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 16:21
Aan: . - BD/DRB/RG' @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak

Ha 

Ik heb het uitgezet en hoop maandag meer te horen. Mocht dan blijken dat het niet haalbaar is, dan
kom ik er bij jou op terug.  

Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr

Van:  - BD/DRB/RG < @minjenv.nl> 
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 10:19
Aan: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak

Hi 

Zou het lukken om uiterlijk 15 augustus iets aan te leveren?

Dank en groeten!



Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl> 
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 18:21
Aan:  - BD/DRB/RG @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak

Ha 

Dank je wel, ik ga het uitzetten. Gezien het feit dat het de vakantieperiode is heb ik zeer beperkt de
beschikking over collega’s die vragen kunnen beantwoorden.
Wat is de deadline die je hebt gekregen voor deze vragen?

Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr

Van:  - BD/DRB/RG @minjenv.nl> 
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 11:11
Aan: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
Onderwerp: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak

Hi 

Je zou zeggen dat het nu reces is en dat alle Kamerleden even niks doen. Helaas niet!
Bijgevoegd een set Kamervragen over de toeslagen. Er zijn twee vragen voor jullie, en mogelijk
nog twee andere (geel gemarkeerd). Ik heb mijn commentaar erbij gezet.

Dank en groeten!



2022Z14968
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming en de
staatssecretarissen van Financiën over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in
actie komt na een rechterlijke uitspraak

1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 15 juni jl. over
het tijdig beslissen van de Belastingdienst/Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)? Wat
is daarop uw reactie? 1)
Ligt bij ons/Fin

2. Hoeveel procedures zijn momenteel bij de rechter ingediend over het niet tijdig verstrekken
van het dossier door de Belastingdienst/UHT?
Kunnen jullie deze beantwoorden?

3. Wat is de heersende lijn in de uitspraken van rechters ten aanzien van het niet tijdig
beslissen?
Ik ga ervan uit dat het aan ons/Fin is om daar wat over te zeggen, mochten jullie er wel wat over
willen zeggen laat het weten.

4. Wat is de heersende lijn in de uitspraken van rechters ten aanzien van het niet tijdig
verstrekken van het dossier?
Idem als 3

5. Zijn er ook bij de civiele rechter procedures aanhangig? Hoeveel procedures lopen via de
civiele weg en hoeveel procedures lopen via de bestuursrechtelijke weg?
Kunnen jullie deze beantwoorden?

6. Wat vindt u van de uitspraak van de directeur van de UHT dat de UHT als beleid heeft dossiers
pas te behandelen als er een rechterlijke uitspraak daartoe ligt? Wat vindt u ervan dat de rechter
deze uitspraak mee heeft genomen in het vonnis?
Ligt bij ons/Fin

7. Waarom dwingt de Belastingdienst/UHT gedupeerden van het
kinderopvangtoeslagenschandaal om eerst naar de rechter te stappen voordat hun dossiers in
behandeling worden genomen? Is dit ook uw beleid? Hoe past dit beleid van de
Belastingdienst/UHT in uw beleid om het aantal bestuurszaken terug te dringen?
Ligt bij ons/Fin

8. Legt u zich bij het beleid neer dat gedupeerden eerst naar de rechter moeten, terwijl dat tot
veel extra kosten voor de overheid leidt, namelijk de procedures bij de rechtbank en de
dwangsommen?
Ligt bij ons/Fin

9. Beseft u dat uw verklaring in de brief van 8 juli jl., waarin u aangeeft dat operationele
problemen ten grondslag liggen aan het probleem, niet de strijdigheid met de wet opheft? 2)
Ligt bij ons/Fin

10. Valt de bijstand door een schade-expert ook onder de rechtshulp aan gedupeerden van het
kinderopvangtoeslagenschandaal? Zo nee, waarom niet?
Ligt bij ons/Fin



11. Wat gaat u doen indien duidelijk wordt dat de Belastingdienst/UHT vonnissen door de
operationele problemen niet naleeft?
Ligt bij ons/Fin

1) uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:5122,
ECLI:NL:RBNHO:2022:5122
2) Brief d.d. 8 juli 2022 inzake Rechtsbescherming voor gedupeerden, 2022D30581

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven
en de bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security
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Van:  - BD/DRB/RG
Aan: Kamervragen (Rvdr "s-Gravenhage)
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie komt na een rechterlijke

uitspraak
Datum: donderdag 4 augustus 2022 15:18:27
Bijlagen: image001.png

Dank 
 

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 13:57
Aan:  - BD/DRB/RG < @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Hallo 
 
Bijgaand de beantwoording van de vragen.
 
Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr

 

 

Van:  - BD/DRB/RG < @minjenv.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 16:57
Aan: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Dank   
 

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 16:55
Aan:  - BD/DRB/RG < @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Hallo 
 
Even een update:
De collega die hiermee aan de slag zal gaan is maandag 1 en dinsdag 2 augustus aan het werk en daarna pas
weer 11 augustus.
Ik probeer maandag uiteraard contact op te nemen, maar kan dan pas iets zeggen over haalbaarheid.
 
Wordt vervolgd!
 
Met vriendelijke groet,

houdt geen verband met woo-verzoek



Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr

 

 

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) 
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 16:21
Aan:  - BD/DRB/RG' < @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Ha 
 
Ik heb het uitgezet en hoop maandag meer te horen. Mocht dan blijken dat het niet haalbaar is, dan kom ik er
bij jou op terug.  
 
Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr

 

 

Van:  - BD/DRB/RG < @minjenv.nl> 
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 10:19
Aan: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Hi 
 
Zou het lukken om uiterlijk 15 augustus iets aan te leveren?
 
Dank en groeten!

 
 

Van: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 18:21
Aan:  - BD/DRB/RG < @minjenv.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Ha 
 
Dank je wel, ik ga het uitzetten. Gezien het feit dat het de vakantieperiode is heb ik zeer beperkt de beschikking



over collega’s die vragen kunnen beantwoorden.
Wat is de deadline die je hebt gekregen voor deze vragen?
 
Met vriendelijke groet,

Secretaris SBO

Bestuursondersteuning
06-
www.rechtspraak.nl
Bereikbaar: ma-di-do-vr

 

 

Van:  - BD/DRB/RG @minjenv.nl> 
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 11:11
Aan: Kamervragen (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>
Onderwerp: Kamervragen over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie
komt na een rechterlijke uitspraak
 
Hi 
 
Je zou zeggen dat het nu reces is en dat alle Kamerleden even niks doen. Helaas niet! Bijgevoegd een set Kamervragen
over de toeslagen. Er zijn twee vragen voor jullie, en mogelijk nog twee andere (geel gemarkeerd). Ik heb mijn
commentaar erbij gezet.
 
Dank en groeten!

 
 
 
 



2022Z14968
Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming en de
staatssecretarissen van Financiën over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in
actie komt na een rechterlijke uitspraak

1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 15 juni jl. over
het tijdig beslissen van de Belastingdienst/Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)? Wat
is daarop uw reactie? 1)
Ligt bij ons/Fin

2. Hoeveel procedures zijn momenteel bij de rechter ingediend over het niet tijdig verstrekken
van het dossier door de Belastingdienst/UHT? 
Kunnen jullie deze beantwoorden?

3. Wat is de heersende lijn in de uitspraken van rechters ten aanzien van het niet tijdig
beslissen? 
Ik ga ervan uit dat het aan ons/Fin is om daar wat over te zeggen, mochten jullie er wel wat over
willen zeggen laat het weten.  

4. Wat is de heersende lijn in de uitspraken van rechters ten aanzien van het niet tijdig
verstrekken van het dossier? 
Idem als 3

5. Zijn er ook bij de civiele rechter procedures aanhangig? Hoeveel procedures lopen via de
civiele weg en hoeveel procedures lopen via de bestuursrechtelijke weg?
Kunnen jullie deze beantwoorden?

6. Wat vindt u van de uitspraak van de directeur van de UHT dat de UHT als beleid heeft dossiers
pas te behandelen als er een rechterlijke uitspraak daartoe ligt? Wat vindt u ervan dat de rechter
deze uitspraak mee heeft genomen in het vonnis?
Ligt bij ons/Fin

7. Waarom dwingt de Belastingdienst/UHT gedupeerden van het
kinderopvangtoeslagenschandaal om eerst naar de rechter te stappen voordat hun dossiers in
behandeling worden genomen? Is dit ook uw beleid? Hoe past dit beleid van de
Belastingdienst/UHT in uw beleid om het aantal bestuurszaken terug te dringen?
Ligt bij ons/Fin

8. Legt u zich bij het beleid neer dat gedupeerden eerst naar de rechter moeten, terwijl dat tot
veel extra kosten voor de overheid leidt, namelijk de procedures bij de rechtbank en de
dwangsommen?
Ligt bij ons/Fin 

9. Beseft u dat uw verklaring in de brief van 8 juli jl., waarin u aangeeft dat operationele
problemen ten grondslag liggen aan het probleem, niet de strijdigheid met de wet opheft? 2)
Ligt bij ons/Fin 

10. Valt de bijstand door een schade-expert ook onder de rechtshulp aan gedupeerden van het
kinderopvangtoeslagenschandaal? Zo nee, waarom niet?
Ligt bij ons/Fin 



11. Wat gaat u doen indien duidelijk wordt dat de Belastingdienst/UHT vonnissen door de
operationele problemen niet naleeft? 
Ligt bij ons/Fin
 
1) uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:5122,
ECLI:NL:RBNHO:2022:5122
2) Brief d.d. 8 juli 2022 inzake Rechtsbescherming voor gedupeerden, 2022D30581

 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security

 

Informatie van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven en de
bijzondere colleges vindt u op www.rechtspraak.nl.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming en de 
staatssecretarissen van Financiën over dat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen pas in actie 
komt na een rechterlijke uitspraak 
 
1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 15 juni jl. over het 
tijdig beslissen van de Belastingdienst/Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)? Wat is 
daarop uw reactie? 1) 
 

2. Hoeveel procedures zijn momenteel bij de rechter ingediend over het niet tijdig verstrekken van 
het dossier door de Belastingdienst/UHT?  
Vraag 2 en 5 zijn niet te beantwoorden. De registratiesystemen van de Rechtspraak bevatten geen 
gegevens waarmee deze specifieke groep zaken zijn te destilleren. Dit geldt voor bestuurszaken en 
civiele zaken. 

3. Wat is de heersende lijn in de uitspraken van rechters ten aanzien van het niet tijdig beslissen? 
Het is aan het ministeries van J&V en/of Financiën om deze vraag te beantwoorden. 
 
4. Wat is de heersende lijn in de uitspraken van rechters ten aanzien van het niet tijdig verstrekken 
van het dossier?  
Het is aan het ministeries van J&V en/of Financiën om deze vraag te beantwoorden.  
 
5. Zijn er ook bij de civiele rechter procedures aanhangig? Hoeveel procedures lopen via de civiele 
weg en hoeveel procedures lopen via de bestuursrechtelijke weg? 
Vraag 2 en 5 zijn niet te beantwoorden. De registratiesystemen van de Rechtspraak bevatten geen 
gegevens waarmee deze specifieke groep zaken zijn te destilleren. Dit geldt voor bestuurszaken en 
civiele zaken. 

 

6. Wat vindt u van de uitspraak van de directeur van de UHT dat de UHT als beleid heeft dossiers pas 
te behandelen als er een rechterlijke uitspraak daartoe ligt? Wat vindt u ervan dat de rechter deze 
uitspraak mee heeft genomen in het vonnis? 
 

7. Waarom dwingt de Belastingdienst/UHT gedupeerden van het kinderopvangtoeslagenschandaal 
om eerst naar de rechter te stappen voordat hun dossiers in behandeling worden genomen? Is dit 
ook uw beleid? Hoe past dit beleid van de Belastingdienst/UHT in uw beleid om het aantal 
bestuurszaken terug te dringen? 
 

8. Legt u zich bij het beleid neer dat gedupeerden eerst naar de rechter moeten, terwijl dat tot veel 
extra kosten voor de overheid leidt, namelijk de procedures bij de rechtbank en de dwangsommen? 
 

9. Beseft u dat uw verklaring in de brief van 8 juli jl., waarin u aangeeft dat operationele problemen 
ten grondslag liggen aan het probleem, niet de strijdigheid met de wet opheft? 2) 
 



10. Valt de bijstand door een schade-expert ook onder de rechtshulp aan gedupeerden van het 
kinderopvangtoeslagenschandaal? Zo nee, waarom niet? 
 

11. Wat gaat u doen indien duidelijk wordt dat de Belastingdienst/UHT vonnissen door de 
operationele problemen niet naleeft?  
 
  
1) uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:5122, 
ECLI:NL:RBNHO:2022:5122 
2) Brief d.d. 8 juli 2022 inzake Rechtsbescherming voor gedupeerden, 2022D30581 
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