
V 7

15^ Ministerie van Financien

Herstel

Programma DG

Herstelbeleid

TER BESLIS5ING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Getekende versle Beleidsbesluit ouders in het buiteland

Datum

20 juni 2022

Notanummer

2022 0000173551

Bijiagen
1 Beleidsbesluit ouders in he

Aanleiding

Woensdag 15 juni is het concept beleidsbesluit ouders in het buitenland door u

naar deTweede Kamer gezonden met het voornemen op dinsdag 21 juni het

definitieve besluit toe te zenden De definitieve versle is getekend door DG

Toeslagen en kan door u op dinsdag 21 juni worden verzonden aan de Tweede

Kamer en ter publicatie worden aangeboden aan de Staatscourant

Beslispunten
• U wordt geadviseerd de aanbiedingsbrief voor de Tweede Kamer te

ondertekenen

Kernpunten
• Er zijn ten opzichte van de versie die u eerder heeft gezien nog twee kleine

wljzigingen doorgevoerd in het beleidsbesluit zichtbaar in de TC versie De

ene is technisch en heeft betrekking op de doelgroepafbakening in 2 1

tekstvoorstel van DGFZ is In lijn met het wetsvoorstel waarmee 00k dubbele

aanvragers binnen de doelgroep vallen De andere wijziging betreft een

kleine tekstuele wijziging in voetnoot 2

• BD Toeslagen is uitvoerder via een onder mandaat worden de taken belegd

bij Radar die de ondersteuning aan ouders in opdracht van Financien gaat
uitvoeren Omdat BD Toeslagen de uitvoerder is wordt het beleidsbesluit

getekend door DG Toeslagen Mandaat en ondermandaat zijn opgesteld in

samenwerking tussen SRB en DG Herstel en liggen in concept gereed Deze

gaan niet mee naar de Tweede Kamer maar worden wet naar de

Staatscourant gezonden na publicatie van het beleidsbesluit zodat de

nummering kan worden overgenomen Inwerkingtreding voor mandaat en

ondermandaat is voorzien met terugwerkende kracht vanaf datum

inwerkingtreding beleidsbesluit De constructie met mandaat ondermandaat

betreft een tijdelijke situatie die met inwerkingtreding van de wet structureel

wordt opgelost doordat het mandaat dan bij de Minister van Financien en DGH

komt te liggen

Toelichting
Brede ondersteuning bij herstel Is via gemeenten al beschikbaar voor ouders en

gezinnen in Nederland Met het beleidsbesluit voor ondersteuning aan ouders in

het buitenland wordt vooruitlopend op inwerkingtreding van het wetsvoorstel
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herstel toeslagen een juridische grondslag gecreeerd om ook gedupeerde ouders

in het buitenland brede ondersteuning te bieden

In het beleidsbesluit regelen we wie er in aanmerking komt voor deze regeling en

wat de brede ondersteuning inhoudt Ook wordt er geregeld dat ouders die willen

terugkeren naar Nederland daarbij ondersteuning kunnen krijgen

Radar gaat de ondersteuning aan ouders in het buitenland 0TB uitvoeren en

staat in de startblokken Het 0TB zal direct na inwerkingtreding beginnen met de

ondersteuning aan ouders

Communicatie

In overleg met woordvoering UHT en VNG is een persbericht opgesteld rond de

daadwerkelijke start van het 0TB

Politiek bestuurlijke context

Over de ondersteuning aan ouders in het buitenland zijn modes ingediend door

de leden Azarkan en Kat en er zijn verschillende toezeggingen gedaan rond de

ultwerking van de plannen en het toezenden van het beleidsbesluit aan de

Tweede Kamer Met de start van het 0TB wordt uitvoering gegeven aan deze

modes en toezeggingen De toezeggingen zijn niet nader geconcretiseerd in het

registratiesysteem daarom wordt daar niet explidet naar verwezen

Voor uitvoering bekostiging van een financieie vergoeding voor brede

ondersteuning en verhuizing wordt nog gewacht op goedkeuring van de

voorjaarsnota vermoedelijk in September De Tweede Kamer is daar in de VGR

over gemformeerd dit is ook opgenomen in het beleidsbesluit

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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