
Lijst 4 Lopende moties derde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag 

Nr. Datum 
motie 

Omschrijving motie Kamerstuknr. Stand van zaken 

1.  4-jul-19 Motie Van Weyenberg c.s.; 
onderzoeken Autoriteit 
Persoonsgegevens en 
Nationale Ombudsman de 
kamer zo spoedig mogelijk 
informeren. 

31066, nr. 506 Met betrekking tot onderzoek AP; deze is afgedaan via de brief "Reactie op rapport Autoriteit 
Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag" 
d.d. 17 juli 2020 (31066, nr. 683). Met betrekking tot onderzoek Nationale ombudsman: de No 
onderzoekt op dit moment hoe overheidsinstanties omgaan met klachten over etnisch profileren. Het 
wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 afgerond. Nadat dit gereed is zal hierover een 
kabinetsreactie worden opgesteld. 

2.  27-mei-
20 

Motie van de leden Van 
Kooten-Arissen en Leijten 
over vergelijkbare 
meldingen meenemen in het 
externe nader onderzoek. 
(onderzoek van 
Onderzoeksbureau 
Integriteit Financiën) 

31066, nr. 647 Op basis van het vooronderzoek van het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën (OIF) is, gelet op de 
inhoud, de aangedragen concrete informatie en ernst van de melding, besloten een extern onderzoek te 
laten verrichten in verband met de onafhankelijkheid en om de schijn van partijdigheid te vermijden. In 
de tussenrapportage zijn een drietal onderzoeksperspectieven geschetst; onderzoek inhoudelijk, 
onderzoek naar omgang met de melder en met de melding. Afgelopen periode heeft een aanbesteding 
van de onderzoeksopdracht plaatsgevonden. Een dergelijke procedure kent een vaste doorlooptijd. 
Gedurende afgelopen periode is met melder zorgvuldig contact onderhouden door het OIF. 31 augustus 
jl. is KPMG gestart met het onderzoek. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de melding van 
misstanden door de in de motie genoemde klokkenluider (de eerste melder). Er is uitvraag gedaan naar 
aanvullende meldingen die betrokken kunnen worden in het onderzoek, conform uw verzoek in de 
motie. Op dit moment zijn er nog geen concrete aanvullende meldingen die kunnen worden toegevoegd 
aan dit onderzoek. De andere persoon waaraan wordt gerefereerd in de motie, die ook bij het gesprek 
tussen de eerste melder en de Minister was en optreedt namens haar cliënten, had tot de vaststelling 
van de initiële onderzoeksopdracht nog geen definitieve medewerking verleend om haar punten in het 
onderzoek te betrekken. Er wordt opnieuw contact gelegd om te bezien wat haar punten zijn en hoe 
deze in het onderzoek kunnen worden betrokken. De planning van het onderzoek is om in november 
2020 tot een eindrapportage te komen. Deze planning kan wijzigen wanneer er sprake zou zijn van 
eventuele uitbreiding van het onderzoek. Indien de planning wijzigt zal ik u hierover informeren. 
Vooralsnog reken ik op afronding in november waarna ik u kan berichten over de uitkomsten en 
mogelijke implicaties voor de hersteloperatie. 
 


