
Bericht dat het kabinet informatie over de toeslagenaffaire voor de Tweede Kamer achterhield 

Aan de orde is het debat over het bericht dat het kabinet informatie over de toeslagenaffaire voor 
de Tweede Kamer achterhield.   

(Onderstaand gedeelte uit de Handelingen Tweede Kamer – het debat van 29 april 2021) 

 

Mevrouw Marijnissen (SP): 
Als ik de minister-president goed heb beluisterd, zegt hij dat zijn opmerking dat er niks onoorbaars 
uit de notulen zou komen, zou slaan op het stuk informatievoorziening naar de Tweede Kamer. 

Minister Rutte: 
Ja. 

Mevrouw Marijnissen (SP): 
Daar gaat mijn vraag dan ook over. Vindt de minister-president dat een besluit dat genomen wordt 
door een staatssecretaris, valt onder intern beraad? Is het een beleidsopvatting van een ambtenaar 
of vindt hij dat, als een staatssecretaris een besluit neemt, dit met de Tweede Kamer gedeeld zou 
moeten worden? 

Minister Rutte: 
Ik kan alleen maar zeggen dat op dat moment de zeef waarmee we dat verzoek hebben bekeken, 
was dat je persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren niet verstrekt, ook niet als ze zijn 
gedeeld met de bewindspersoon. Het andere deel van het verzoek van de motie die was ingediend, 
was hoe je omgaat met de vraag wie dit hebben gedaan, welke ambtenaren hier verantwoordelijk 
voor zijn. 

(vervolg) Minister Rutte: 
Als mevrouw Marijnissen een bepaald stuk wil benoemen, dan wil ik daarnaar kijken. Maar zo'n 
algemene vraag is niet te beantwoorden. Als zij een concreet memo of een notitie heeft, waarvan ze 
wil weten waarom we die niet hebben verstrekt, dan wil ik daar graag naar kijken. 

Mevrouw Marijnissen (SP): 
Zeker. Dat gaat over het stuk van 5 september 2019, waarin een aantal dingen staat. Daarin staat dat 
de groep 8.000 tot 10.000 mensen betreft. Dat was toen in de Tweede Kamer nog niet bekend. Wij 
dachten dat het om slechts een paar honderd mensen ging. Daarin staat dat de Belastingdienst zelf 
grote twijfels uit of het niet allemaal wat te hardvochtig is wat er gebeurt. Er staat ook in dat het 
afpakken van de mensen gewoon doorgaat, dus het loonbeslag, huisuitzettingen, noem het allemaal 
maar op. Dat is dus het besluit dat genomen wordt door staatssecretaris Snel, onderdeel van het 
kabinet van deze minister-president. Ik herhaal daarom nogmaals mijn vraag. Vindt de minister-
president nog steeds dat zo'n besluit van de staatssecretaris valt onder intern beraad? Het is 
namelijk niet met de Tweede Kamer gedeeld. Of heeft hij daar nu toch misschien een andere mening 
over? 



Minister Rutte: 
Dan wil ik echt het stuk even zien. Misschien kan zij het doorsturen aan de heer Hoekstra, dan kan 
hij het betrekken bij zijn deel van de beantwoording. Ik ga niet op basis van deze informatie 
reageren, want ik heb het stuk nu niet onder ogen. 

Mevrouw Marijnissen (SP): 
Dat verrast mij, voorzitter, want precies over dit stuk is het in eerste termijn zeer uitgebreid gegaan. 

Minister Rutte: 
Zeker, maar ik heb het stuk hier niet. 

Mevrouw Marijnissen (SP): 
U kent het niet? 

Minister Rutte: 
Ik heb het hier niet paraat. Ik zou het eerst willen bestuderen. Nogmaals, Wopke Hoekstra gaat zo 
meteen nader in op meer specifieke vragen over wat er met de Kamer is gedeeld in die periode. 
Misschien is het goed dat u het aan hem doorstuurt. Dan kan hij er namens het kabinet op ingaan. 

De voorzitter: 
Dan kunt u daar ook uw vragen over stellen. 

Mevrouw Marijnissen (SP): 
Ik vind het toch een beetje een vreemde gang van zaken. Ik wil met alle liefde een stuk doorsturen. 
Het punt was juist dat het vanuit het kabinet niet op tijd was toegestuurd aan de Tweede Kamer. Dat 
stuk maakte geen onderdeel uit van het feitenrelaas. Maar er staan wel degelijk besluiten in, die 
genomen zijn door staatssecretaris Snel en die gevolgen hebben gehad voor heel veel mensen. 
Daarom verrast het mij dat de minister-president zegt dat hij het stuk niet kent. Het is een cruciaal 
stuk. Daardoor heeft de ellende voor zo veel duizenden ouders zo veel langer geduurd. En dan zegt 
de minister-president dat hij het stuk niet kent? 

Minister Rutte: 
Nee, dat zei ik niet. Ik zei dat ik het stuk hier nu niet paraat heb. Mevrouw Marijnissen vraagt mij om 
een appreciatie van een discussie uit november 2019. Dan zeg ik dat ik het stuk eerst wil zien en dat 
ik even ambtelijk advies wil over wat er toen mee gebeurd is. Ik ga er niet zomaar à l'improviste op 
reageren. Om de Kamer maximaal te bedienen, is mijn suggestie dat Wopke Hoekstra, die later in 
het proces nog aan het woord komt en vragen kan beantwoorden die wat meer in detail ingaan op 
specifieke stukken en tijdlijnen, het stuk betrekt bij zijn beantwoording. 

Mevrouw Marijnissen (SP): 
Ik vraag dit aan de minister-president, omdat dit wat ons betreft het cruciale punt is van het debat. 
Het blijkt namelijk dat de ellende voor die ouders veel langer heeft voortbestaan dan noodzakelijk 
was. De minister-president zegt zelf dat er niets onoorbaars is gebeurd als het gaat om de 
informatieverstrekking aan de Tweede Kamer … 

Minister Rutte: 
Nee. 



Mevrouw Marijnissen (SP): 
"Nee" roept hij nu weer. Wel dus, voorzitter! Of vindt hij -- ik herhaal mijn vraag -- in zijn 
algemeenheid dat een besluit van de staatssecretaris onder het kopje "intern beraad" valt en dus 
niet met de Tweede Kamer gedeeld hoeft te worden? Vindt hij dat? Het is een van beide, toch? 

Minister Rutte: 
Ik snap de vraag. Mevrouw Marijnissen refereert aan een specifiek stuk. Daar wil ik even ambtelijk 
advies over hebben om te horen wat daarover eerder met de Kamer gedeeld is. Nogmaals, om haar 
maximaal te bedienen is mijn suggestie dat zij de details doorgeeft aan Hoekstra. Dan kan hij er zo in 
zijn termijn op ingaan. 

Mevrouw Marijnissen (SP): 
Maar dit zijn dus geen details. Nogmaals, ik zal dadelijk het stuk overhandigen, geen enkel probleem. 
Dit zijn echter geen details; dit is de kern. Hier stond in dat het 8.000 tot 10.000 mensen betrof. Dat 
was toen al bekend, maar is niet gedeeld met de Kamer. Daarin stond dat de Belastingdienst grote 
twijfels had of dit wel oké was. Het besluit is genomen: we gaan gewoon door met dingen afpakken 
van die mensen. Daardoor heeft de ellende zo veel langer voortbestaan. Mijn vraag aan de minister-
president is nog een keer: vindt hij in zijn algemeenheid dat het met de Tweede Kamer gedeeld 
moet worden als de staatssecretaris een besluit neemt? 

Minister Rutte: 
Dat vraagt mevrouw Marijnissen naar aanleiding van een specifiek stuk dat zij heeft. Ik vermoed 
alleen in algemene zin wat daarin staat. Ik wil daar meer details over weten en ik wil ook ambtelijk 
erover geadviseerd krijgen wat er toen precies in de informatieverstrekking aan de Kamer mee 
gebeurd is. Dat vind ik correct. Ik kan het nu niet precies overzien. Om haar meteen maximaal te 
bedienen, is mijn suggestie dat Wopke Hoekstra het straks betrekt bij zijn beantwoording. 

De voorzitter: 
Volgens mij, mevrouw Marijnissen … Ik zie het over en weer. 

Mevrouw Marijnissen (SP): 
Maar er komt geen antwoord op de vraag. Ik vind het prima. Ik zal het stuk geven. Maar los van het 
stuk vraag ik het in zijn algemeenheid. We hebben een hele discussie over de informatievoorziening 
aan de Tweede Kamer. Het is de minister-president die nog steeds staande houdt dat er niets 
onoorbaars uit die notulen is gekomen. 

(vervolg) Mevrouw Marijnissen (SP): 
Dus vraag ik hem: is hij de mening toegedaan dat als een staatssecretaris in zijn algemeenheid een 
besluit neemt, dat besluit dan naar de Tweede Kamer moet? Of vindt hij dat dit valt onder intern 
beraad? 

Minister Rutte: 
Ik wil dan eerst dat stuk bestuderen, om te bekijken of ik het eens ben met het oordeel van 
mevrouw Marijnissen over het karakter van het stuk, wat ermee gebeurd is, hoe het is verstrekt -- of 
niet, en wat daarvan dan de reden is. Dat kan ik nu niet overzien.  



De voorzitter: 
Ik snap de vraag van mevrouw Marijnissen. Het is een belangrijk document. De minister-president 
geeft aan dat de heer Hoekstra er straks op terugkomt. En u krijgt natuurlijk ook nog de gelegenheid 
om eventueel vragen daarover te stellen aan de minister-president in tweede termijn. Dat kan 
natuurlijk ook. 

Minister Rutte: 
Absoluut. Wij hebben nog de hele avond. 

Mevrouw Marijnissen (SP): 
Dat snap ik, voorzitter, maar dit gaat niet over het specifieke stuk. Ik stel een algemene vraag aan de 
minister-president over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Hij zegt dat er niets 
onoorbaars is gebeurd, dus ik vraag gewoon een algemene uitspraak van hem. Vindt hij in principe 
dat als een staatssecretaris een besluit neemt, dat dan gedeeld moet worden met de Tweede 
Kamer, ja of nee? 

Minister Rutte: 
Dat vraagt mevrouw Marijnissen in de context van het stuk dat zij nu in de hand heeft. Ik vind het 
correct om eerst dat stuk te bestuderen. Ik zal later -- ook de heer Hoekstra kan dat doen -- de 
algemene vraag beantwoorden. 

De voorzitter: 
Sorry, mevrouw Marijnissen, ik snap uw vraag, alleen wordt dit een herhaling van zetten. De 
minister-president gaat natuurlijk over zijn eigen antwoord. Hij kan daar in tweede termijn 
eventueel nog op reflecteren en daarop terugkomen, als u dat goedvindt ...  

Minister Rutte: 
Absoluut. Zeker. 

De voorzitter: 
… want anders blijven we pingpongen met elkaar en komen wij er niet uit.  

Mevrouw Marijnissen (SP): 
Dan constateer ik dat de minister-president hier staande wil houden dat er niets onoorbaars is 
gebeurd, maar dat hij weigert antwoord te geven op de simpele vraag: als een staatssecretaris een 
besluit neemt, moet dat besluit dan wel of niet met de Tweede Kamer gedeeld worden? Dat geeft 
toch te denken. 

 


