Adviezen OUDERPANEL, bijeenkomst 19 januari 2022
Nr. Adviezen

Opgevolgde adviezen

1.c Er dient een duidelijke excuusbrief naar de
slachtoffer KOT te worden gestuurd, zonder het
woordje fraudeur

Inmiddels hebben de meeste ouders een excuusbrief
en een verklaring geen fraudeur ontvangen. In de
excuusbrief komt het woordje "fraudeur" niet voor, in
de verklaring geen fraudeur wél.

2. 1: Het ouderpanel adviseert dat UHT de gemeenten
actief over de SPUK-regeling informeert, zodat de
gemeenten weten wat kan en mag worden bekostigd
uit deze regeling aan gedupeerde ouders en
kinderen.

1: Herstel heeft contact gehad met de VNG over het
inzetten van de SPUK-regeling voor gedupeerde ouders
van de toeslagenaffaire. De gemeenten zijn
geïnformeerd, maar de een is verder dan de andere
gemeente m.b.t. de uitvoering.

2: Het ouderpanel zegt dat UHT ook tussentijds -via
een update- duidelijkheid dient te geven, zodat het
ouderpanel zicht houdt op de voortgang van het
proces.

2: We gaan hier alerter op zijn. We hebben hier
inmiddels ook een inhaalslag gemaakt op een aantal
onderwerpen. Het secretariaat van het ouderpanel is
nu ondergebracht bij DG Herstel, zodat de lijntjes
korter zijn.

3: Het ouderpanel adviseert om regelingen via een
AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) te laten
lopen, zodat het tijdspad wordt verkort.

3: Wij steunen de wens om zo snel mogelijk te starten.
De inzet van de Wet delegatiebepalingen schrijnende
gevallen (en een daarbij behorende AMvB) is nog
steeds een optie.

4: Het ouderpanel is van mening dat het van belang is
dat kinderen en ex-partners ook in aanmerking
komen voor het kwijtschelden van schulden en
vraagt UHT dit te onderzoeken.

4: Voor ouders met inwonende kinderen is er, naast de
30.000 euro en de tegemoetkoming voor de kinderen,
een schuldenregeling. Voor de ex-partners wordt nog
onderzocht hoe een schuldenregeling kan worden
vormgegeven, waarbij gekeken wordt naar KOTgerelateerde schulden.

Niet opgevolgde adviezen... en waarom?

Met de kindregeling willen we kinderen een steuntje in de
rug geven om goed op weg te gaan en de slechte start
achter zich te laten. De kindregeling is niet bedoeld om
schade of schulden te compenseren.
Uitwonende kinderen krijgen onder de kindregeling
afhankelijk van hun leeftijd tot 10.000 euro.
Als zij echter problematische schulden hebben, kunnen zij
terecht bij de gemeente voor hulpverlening bij die
schulden. Veel gemeenten hebben daar innovatieve
programma’s voor, speciaal gericht op jongeren.

