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Lijst lopende moties hersteloperatie 
Versie 3 februari 2023 

Tijd. nr Datum motie Omschrijving motie Kamer-stuknr. Stand van zaken voor Q4-22 Voortgangsrapportage 

1 14-jun-22 Motie van de leden Kat en Van Raan over het monitoren van 
de effecten op huishoudens van de kwijtschelding van 
schulden 

31066-1035 SZW zal op basis van het actieplan geldzorgen, armoede en schulden van de 
minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, hier komende tijd nadere 
uitwerking aan geven. Daarbij wordt ook de motie van de leden Kat en Van Raan 
meegenomen. Zie hiervoor ook de brief van 12 juli 2022 aan de Tweede Kamer 
Aanpak geldzorgen armoede en schulden van de minister voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen (24515-643).  

2 22-dec-22 Motie van het lid Azarkan c.s. over het opnemen van een 
planning met concreet tijdpad in de voortgangsrapportages 

31066-1149 In hoofdstuk 1 van de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 
2022 staan de werkzaamheden van de Bezwaarschriftenadviescommissie 
beschreven. Een planning voor de CWS wordt opgenomen in de volgende 
Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 

3 22-dec-22 Motie van het lid Kat c.s. over het ontwikkelen van een 
schuldhulpverleningsaanbod voor de jongeren en 
jongvolwassenen van de kindregeling 

31066-1151 Een stand van zaken betreffende deze motie is opgenomen in de 
Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022. Deze motie wordt 
op het moment verder uitgewerkt en zal in de volgende Voortgangsrapportage 
hersteloperatie toeslagen worden behandeld. 

4 22-dec-22 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het onderzoeken 
van mogelijkheden om voor de dossiers relevante 
informatie te kunnen uitwisselen 

31066-1152 Een stand van zaken betreffende deze motie is opgenomen in de 
Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022. 

5 22-dec-22 Gewijzigde motie van het lid Azarkan c.s. over het uiterlijk 
in april 2023 optuigen van een regeling voor de groep ex-
partners (t.v.v. 31066-1150) 

31066-1153 Deze motie zal formeel worden afgedaan bij indiening van het aanvullend 
wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen.   

 


