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Ministerie van Financien

^\\ ib\o
TER BESPREKING MAANDAG 16 30 UUR

TER INFORMATIE

Programma Ketenregie

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Datum

18 januart 2023Voortgang emotioneel herstel kinderen

Notanummer

2023 000001L060

Bijiagen

geen

Aanleiding

Op 26 September jl bent u per nota geinformeerd over het contourenpian ter

invulling van het emotioneel hej 5te[yoor kinderen van ge^upeerdS OUders

Sindsdien wordt samen met kinderen gewerkt aan de verdere uitwerking en

impiementatie van het contourenpian In deze nota wordt u geinformeerd over de

voortgang We stellen voor eventuele vragen op de stafvergadering te bespreken

Kernpunten
Het contourenpian emotioneel herstel voor gedupeerde kinderen is

besproken met 14 gedupeerde kinderen Onder deze jongeren is veel

draagviak voor het pi^ Het uitbliiv^ van een

echter unaniem ais een gemis ervaren

Na voorgenoemde bespreking is gestart met het implementeren van het

contourenpian De voortgang per herstelinstrument vindt u bi1 de

toelichting
De voortgang is compact beschreven Indien nadere duiding gewenst is

wordt hiervoor een gesprek voorgesteld
Het budget voor het emotioneel herstel staat nog op de aanvullende post
en wordt via de voorjaarsnota ontsloten Hiervoor is een kostenraming

opgesteld die momenteei vooriigt bij C R Over het vervoigproces wordt u

separaat nader geinformeerd
In het vervolg zult u maandelijks via de stafstukken over de voortgang
worden geinformeerd via onderstaand schema parallel met de

voortgangsrapportage kindregeling van UHT

De uitvoering van motie Kat van 22 december il wordt in een separaat

traject vormgegeven U wordt hier apart over geinformeerd
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Toelichting

Overeenkomstig het contourenplan emotioneel herstel voor kinderen van 26

September wordt hier achtereenvolgend de voortgang per instrument geschetst

Instrumenten Beschrijving Status

Erkenning

Versturen van een

erkenningsbrief aan alle

kinderen van erkend

gedupeerde ouders

De erkenningsbrief wordt

meegezonden met de

informatiebrief beschikking
van UHT Op dit moment

hebben circa 7500kinderen

bun erkenningsbrief

ontvangen

Lopend

Gezondheid

Pilot E Health App voor

erkend gedupeerde kinderen

Er is een aanbesteding

geschreven om op korte

termijn te starten met een

pilot voor een E Health app

De verwachting is de

aanbesteding begin februari

online staat en dat in maart

2023 gestart wordt met de

pilot De pilot wordt samen

met kinderen geevalueerd en

vervolgens breder

aanbesteedt

Pilot gereed maart

Bestaande

lotgenotengroeperingen in

beeld te brengen

Bekende

lotgenotengroeperingen
worden binnenkort week 5

geplaatst op de

kindregelingvoorjou website

Kinderen kunnen zelf ook

ontbrekende groeperingen

aandragen om toe te voegen

Gereed week 5

Kinderen de mogelijkheid
bieden met professionele

steun communities op te

richten

Deze act e moet nog starten Gereed zomer

2023

Boink ontvangt in week 3 het

verzoek om een of twee

kinderen in dienst te nemen

bij de bestaande

lotgenotenlijn De verwachting
is dat Boink in maart na

aanvaarding van de opdracht

kan starten met het werven

van jongeren

De bestaande lotgenotenlijn
verbreden naar de doelgroep
kinderen en jongeren

Gereed maart

2023
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De beoogde opschaiing van

de Doorbraakmethode van

het Instituut voor Publieke

Waarden extra benutten voor

de kinderen en onder de

aandacht brengen van

kinderen

De opschaiing van IPW is

inmiddels gereed De

toeleiding voor kinderen

verloopt via UHT

Gereed

Op de website kindregeling

voorjou en in de

informatiebrief voor kinderen

van gedupeerde ouders wordt

inmiddels actief opgeroepen

om gebruik te maken van

gemeentelijke brede

ondersteuning

Brede ondersteuning

gemeenten actief

promoten toeleiding via

jongerenwebsite

Gereed

Financiele voorlichting

Het beschikbaar stellen van

financiele voorlichting op

website

Het Nibud heeft adviezen

ontwikkelt die reeds

gepubliceerd staan op de

tijdelijke website In week 5

worden hier op de nieuwe site

adviezen aan toegevoegd

Gereed

Inrichten van een finandeel

loket voor maatwerk vragen

Geldfit Humanitas en

Schuldhulpmaatje ontwikkelen

momenteel een voorstel om

invulling te geven aan het

loket voorstel gereed medio

februari Afhankelijk van de

prijs moet dit voorstel worden

ingekocht of aanbesteed

Verwacht gereed
maart 2023

2

Pilot Jeugdperspectieffonds
voor problematische
schulden

Samen met het DGH

Schuldenteam andere

departementen CBS en VNG

vindt momenteel een analyse

plaats van de

schuldenproblematiek van

toeslagenjongeren en

effectieve interventies Deze

analyse is onderdee van de

uitwerking van motie Kat van

22 december jl

Talentontwikkeling
Faciliteren van specifieke

trajecten voor gedupeerde
kinderen jongeren binnen

Gedupeerde kinderen kunnen

per direct starten met MDT

trajecten Vanaf week 5 zal op

Reguliere

trajecten gereed

AFGESCMERMD Pagina 3 van 5

1651948 00019



Maatschappelijke Diensttijd

en het Cultuur

Participatiefonds

de nieuwe website actief

promotie worden gemaakt

voor MDT Samen met OCW

VNG Gemeenten en jongeren

is gestart om maatwerk MDT

trajecten voor gedupeerde

jongeren te ontwikkelen De

maatwerktrajecten zullen na

de zomer 2023 gereed zijn

Maatwerktrajecten

gereed zomer

2023

Samen met OCW en het

Cultuur Participatiefonds
wordt momenteel een

subsidieregeling opgezet om

kinderen cultuur te laten

maken en beleven Het

hulpaanbod wordt momenteel

uitgewerkt De eerste

aanvraagmogelijkheid is op 1

juli 2023 voorzien

Gereed 1 juli 2023

Vraag aanbod

samenbrengen
Inrichten van een

aansprekende

jongerenwebpagina waarop al

het aanbod voor de doelgroep

inzichtelijk wordt

gepresenteerd

Er is momenteel een tijdeiijk
website voor gedupeerde

kinderen In week 5 wordt de

nieuwe website opgeleverd

Deze site zal fungeren als

wegwijzer naar het

hulpaanbod en diverse

bestaande hulplokketen zoals

de kindertelefoon en de

luisterlijn

Gereed week 5

Centraal loket organiseren Om het aantal beschikbare

loketten niet verder te

fragmenteren is ervoor

gekozen om de website als

centraal loket in te richten

Gereed week 5

Het gaat niet alleen om wat

we doen Het gaat ook om

hoe we het doen Consultatie

was helend Daarom

consultatie voorzetten en

waar mogelijk uitbreiden naar

co creatie

Diversion heeft op ons

verzoek een voorstel

ontwikkeld dat invulling geeft
aan verdere participatie van

kinderen bij de ontwikkeling
en uitvoering van

herstelinstrumenten In het

voorstel wordt een kleine

groep actief betrokken bij de

ontwikkeling en worden er

voor grotere groepen

bijeenkomsten georganiseerd

Gereed februari
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V 0 9
Communicatie

Communicatie naar aanleiding van deze nota is niet nodig

Politiek bestuurlijke context

In een separaat traject wordt gewerkt aan de uitvoering van motie Kat van 22

decemberji over het schuidhulpverleningsaanbod voorjongeren met

probiematische schuiden

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

I
heden

TER BESPREKING MAANDA6 16 30 UUR

Programma DG Herstelbeleid

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane Persoonsgegevens

Datum

19 januari 2023

Natanummer

2023 000001256E

nota Aanvullende info procedure informele iening

C
Aanleiding
U bent eerder gei nformeerd over een lopende rechtszaak waarin de eis van een

notariele akte bij het aantonen van een informele Iening ter discussie staat DGH

319348 U heeft verzocht op de hoogte gehouden te worden van deze procedure

Deze nota dient ter vastlegging van de bevindingen van de zitting die op 19 december

ji piaatsgevonden heeft

Bespreekpunten
• U wordt gevraagd kennis te nemen van de feiten over deze procedure De inhoud

van deze nota kan indien gewenst worden betrokken in de behandeling van nota s

op maandag 23 januari

Kernpunten
• De betreffende ouder heeft een procedure aangespannen vanwege de bewijsiast

bij informele leningen
• De ei^van^n notariele akte wordt als onredeiijk beschouwd nu ouders geen geld

hadden om een dergelijke akte op te laten stellen en ook op andere manieren het

bestaan van de leningen aangetoond kan worden zo stelt deze ouder Dit

standpunt wordt onderbouwd met mailverkeer waaruit gemaakte

betalinqsafspraken blijkt
• De zitting bij de rechtbank Utrecht heeft piaatsgevonden op 19 december 2022

• Tijdens de zitting kwam naar voren dat de hoofdsom van de Iening niet opeisbaar

is geworden maar er wel sprake is van een betalingsachterstand van een aantal

maanden Er is aangevoerd dat eiser de Iening gedurende een bepaalde periode
van vier maanden niet kon aflossen en dat er opeisbare betalingsachterstanden

waren ontstaan De schuldeiser heeft daarna de betalingsverplichting van de

gedupeerde ouder op pauze gezet
• De argumentatie van eiser zag voornamelijk op de het feit dat de eis van de

notariele akte of rechteriijke uitspraak onredeliik is nu eiser het bestaan van de

Iening wel kon onderbouwen met

• Verder vroeg ae reenter nog naar de toepassing van de hardheidsclausule Hiervan

is aangegeven dat de hardheidsclausule in zeer beoerkte mate kan worden

toegepast Uitgangspunt is immers de wet waarbij voldoende nagedacht is over

de gevolgeiWarrae ingevoerde maatregel Afwijken van deze hoofdregel kan

slechts als er vanwege biizondere omstandigheden sprake is van een situatie die

onevenrediq nadeliq is in verhouding tot de met de Wet te dienen doelen

c
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• De schuld die in deze procedure niet zou worden afgelost door het ontbreken van

een notariele akte of een rechterlijke uitspraak hoeft niet fe leiden tot een

problematische schuld Het gezin heeft een hoog bedrag aan compensatie

ontvangen en heeft bij de rechter ook aangegeven nu geen schulden of

betaalproblemen meerte hebben

• Verder leek de rechter het standpunt te bezigen dat met de e mailberichten het

bestaan van de lening wel aangetoond kon worden maar eveneens te begrijpen
dat als e mailberichten zouden worden geaccepteerd de weg naar andersoortig
hftwij eipr n 7qi i Daamaast beqreeo ze ook dat dit eerd^ was onaerzocht

door SBN en dat andersoortig bewijs de uitvoering zou bemoeilijken en dat er

daamaast ook een lopende motie ziet op deze problematiek
• De rechter gaf uiteindelijk aan er een mogelijkheid is dat er uitspraak wordt

gedaan in de meervoudige kamer omdat de Wet hersteloperatie toeslagen een

nieuwe wet is Daamaast wordt de eis van de rTot^reie akte of rechterlijke

uitspraak als zwaar beschouwd en de vraag rijst of dit te zwaar is

• Indien er geen uitspraak door de meervoudige kamer wordt gedaan voIgt er in

beginsel binnen 6 weken een uitspraak van de rechter Momenteel lopen er

meerdere procedures over informele leningen waarbij ouders op andere wijze

aannemelijk proberen te maken dat er sprake is van een overeenkomst met

terugbetalingsverplichting De verwachtino is dus dat in de komende maanden
^

meerdere rechterlijke uitspraken over dit onderwerp gedaan zullen worden

C

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

n^i

HEDEN T B V BESPREKING MAANDAG 16 30 UUR

TER BESPREKING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Directie Strategie Rechl

Belaid

Persoonsgegevens

nota Datum

19 januari 2023

Notanummer

2023 0000012529

Vender onderzoek naar de ruimhartige toepassing van

de herstelmaatregelen en groep van nee ET naar ja IB

Bijiagen
1 Nota Signalen

2 Aanpassing in werkwijze If

Aanleiding
Sinds begin 2022 worden er door verschillende partijen zoals medewerkers van

Toeslagen Beiastingdienst gemeenten en of via de media signalen en of

zorgen geuit over de hersteloperatie In het voorjaar bent u hier uitgebreider over

geinformeerd en heeft u akkoord gegeven op de werkwijze met betrekking tot

deze signalen zie bijgevoegd nota signalen Rij verschillende signalen en of

jen zijn er drie categorieen waaraan wordt gewerkt7te weten

^ Ruimhartige toepassing van de herstelregelingen

^ Ouders die bij de integrale beoordeling toch wel of niet gedupeerd blijken
te zijn
Misbruik en of oneigenlijk gebruik

zo

©
In deze nota wordt u nader geinformeerd over de eerste twee categorieen Wij
zullen u op een later tijdstip nader informeren over de verzameling en beoordeling
van de signalen ITT categohl^‘ 9

c Ter informatie

U wordt gpvraapri kpnnii 1~p npmpn van

■

7’’T De aanpassingen van de huidige werkinstructies rondom non response

naar aanleiding van de signalen rondom de ruimhartige toepassing van de

herstelregelingen eerder met u gedeeld i h k v kamervragen Alkaya
Leijten
De nog steeds ruimhartige uitkomsten van de aangepaste werkinstructies

waar nogmaals in meer detail naar zal worden gekeken
Een stijging in het percentage van de groep die na een nee op de eerste

toets in de integrale beoordeling alsnog een ja wordt Dit wordt

momenteel verder onderzocht

Voor de kleine groep ouders die bij de integrale beoordeling toch niet

gedupeerd blijken worden de aanvullende regeiingen stopqezet voor

zover deze nog niet gestart waren op moment beschikking ET

Q
9

G

Naar aanleiding van uw vragen hierover of reacties hierop zullen wij een tekst

opstellen voor de 13de VGR

Toelichting

Ruimhartige toepassing van de herstelregelingen
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De meeste zorgen betreffen de ruimhartige toepassing van de finandele

herstelmaatregelen Dit komt mede door het gegeven dat sinds de

Catshuisregeling er vele aanmeldingen bij UHT zijn binnen gekomen en het

mininnale bedrag aan compensatie die ouders ontvangen als zij gedupeerd blijken
te zijn hoog is Deze zorgen zijn onderte verdelen in de volgende subcategorieen

Aanvrager KOT heeft geen of een beperkt financieel nadeel ondervonden

y Toesiagen heeft destijds een beperkte foot gemaakt
Zeer beperkte informatie beschikbaar bij zowel Toesiagen als de

aanvrager KOT

f Ad i De zorgen omtrent de eerste subcategorie zien op het feit dat deze groep
^
TTCr^ers in het verleden te maken hebben gehad met bepaalde handelingen vanuit

Toesiagen een beperkte terugvordering en of een verlaging van de toegekende
KOT welke nooit tot een daadwerkelijke terugvordering heeft geleid Deze groep

ouders heeft geen of een beperkt financieelnadeel ondervonden van het handelen

van Toesiagen destijds terwijl deze groep ouders wel recht hebben op onder

andere het minimale compensatiebedrag van €30 000 en de overige
herstelmaatrelen

C^M ^De zorgen omtrent de tweede subcategorie zien op het feit dat er in een

aantal situatles slechts op grond van een of een enkele criteria zoals opgenomen

in het Donner rap^rt \rordt”Feoordeeld dat er sprake is van institutioneel

vooringenomen handelen door Toesiagen destijds Dit terwijl het CAF 11 besluit^

stelt dat de afwezigheid van een kenmerk niet betekent dat er geen sprake is van

een institutioneel vooringenomen handelwijze evenmin als dat de aanwezigheid
van meerdere kenmerken per definitie een institutioneel vooringenomen

handelwijze betekent

Zo kan het voorgekomen zijn dat een ouder gedurende het berekeningsjaar de

zogenaamde stopbrief heeft ontvangen Vervolgens is deze ouder niet in de

gelegenheid gesteld middels een rappelbrief om alsnog te reageren op de

stopbrief Een maand later ontvangt deze ouder alsnog een beschikking waarin

het recht op kinderopvangtoeslag correct is vastgesteld Het feit dat deze ouder in

deze situatie de zogenaamde stopbrief heeft ontvangen wordt beschouwd als een

vooringenomen handeling behoudens evident geen recht Als gevolg daarvan

heeft deze ouder het recht op compensatie Dit terwijl kort na deze

vooringenomen handeling het recht op kinderopvangtoeslag alsnog correct is

vastgesteld

c

Meer in het algemeen betekent dit dat er in sommige gevallen compensatie wocdt—

tgeoekencTais^iecnls een van ae~vi]fcri^ia aanweZId is bljVTeen nihilstelling

zonder voorafgaande beoordeling een zogenaamde zachte stop of het ontbreken

van een rappelbrief op een eerdere uitvraag van stukken Let wel sommige

beoordelingslijnen worden door UHT al geruime tijd gehanteerd De gemaakte
keuzes daarin en rekening houdend met het aantal aanmeldingen bij UHT en de

^
In het rapport Omzien in verwondering zijn er vijf criteria opgenomen met betrekking tot

vooringenomen handelen stopzetting zonder voorafgaande individuele beoordeling brede

uitvraag van bewijsstukken over een of meerdere jaren zerotolerance onderzoek geen

nadere uitvraag van informatie bij gebleken tekortkoming daarvan afwijzen of verlagen
KOT bij minste of geringste onregelmatigheid
^ Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare CAF zaken
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mate van gedupeerdheid kunnen er voor zorgen dat men soms in individuele

situaties voor een dilemma komt te staan

^ Ad 33s zorgen omtrent de derde subcategorie zien op het feit dat er wordt

^ ^Beoof^eeld dat er recht bestaat op compensatie en of een tegemoetkoming op

grond van de aam«ezigheid van zeer beperkte informatie in de systemen aismede

zeer beperkte informatie in bet verhaai van de ouder

Zo kan het voorkomen dat er zowei in de systemen van de Toeslagen ais in het

verhaai varTde ouder geen of zeer beperkte informatie beschikbaar is over wat er

in het verleden is gebeurd Dit komt vaak voor ais er een situatie van non-

response staat geregistreerd in het systeem er reference is naar brieven maar

deze niet in het systeem staan opgenomen of het verhaai van de ouder slechts

beperkt inzicht kan geven

c

Gegeven dat Toeslagen in het verleden grote fouten heeft gemaakt en er

bijvoorbeeld in sommige situaties onterecht non response is gesteld wordt er in

deze situaties ais gevolg van de zeer beperkte informatie uJtaeaaan van het

verhaai van de ouder

Aanpassingen werkinstructies en vender onderzoek

DG Toeslagen heeft besloten in een aantal situaties de werkwijze naar aanleiding
van signalen aan te passen Concreet betekent dit dat wanneer bij een ouder non-

response is gesteld niet meer in alle situaties automatisch wordt beoordeeld dat

er sprake is van institutionele vooringenomenheid Ais duidelijk is dat Toeslagen
wel brieven naarde ouder heeft gestuurd en deze ook in de systemen zijn terug
te vinden wordt nu gekeken naar het verhaai en de gedragingen van de ouder en

getoetst of dit verhaai aannemelijk is

Tevens is de berekeningssystematiek met betrekking tot de 0 GS

tegemoetkoming aangepast Ouders die een 0 GS tegemoetkoming toegekend

krijgen ontvangen een tegemoetkoming van 30 van het bedrag dat

daadwerkelijk werd teruggevorderd en waarvoor zij geen persoonlijke

betalingsregeling kregen Voorafgaande aan de aanpassing van het

behandelkader werd de 0 GS tegemoetkoming berekend over het bedrag
waarmee de KOT over een bepaald jaar was verlaagd Dat bedrag kan ook niet

aan een ouder uitgekeerde KOT omvatten Echter omdat een deel van dit bedrag
nooit aan een ouder is uitgekeerd en daarmee ook geen onderdeel uitmaakt van

de terugvordering ligt een 0 GS tegemoetkoming over dat gedeelte niet in de

rede

De bovenqenoemde aanpassingen nemen niet alle zorgen weg Immers er voIgt

volgens de huidi^ werkinstructies nog steeds compensatie

egroer zijn hersteld compensatie bii slechts bep^te indicajoreo yan

~

v^ringenomen handeleri^ en compensatie ais brieven niet ooed oearchiveerd zijn

warvoQr20T2wTT i eraith niet is gebeurd Daarom wordt er de komende

maand gelieken naar de gewenstheid en of on mogelijkheid om de

werkinstructies specifieker dan wel preciezer te maken Daarbij wordt gekeken
waarin de huidige toepassingen van de herstelregelingen mogelijk ruimhartioer

zijn dan de wet voorschrijft en waar ruimte is om deze gaande het proces en

binnen de wettelilke kaders aan te passen In de eerste helft van maart zullen de

uitkomsten van een nader onderzoek met u worden gedeeld

danks dat ToutenUl I
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Het is crucisal om op te merken dat bij het evalueren van het uitvoeringsbeleid
het mogelijk is om zorgvuldiger te kijken naar de situaties van een ouder maar

dat het niet mogelijk is om de criteria waarop wordt beoordeeld aan te passer

voor ouders die zich reeds hebben gemeld bij UHT Het schaadt immers de gelijke
behandeling van ouders om na de aanmelding de wetgeving die de basis vormt

voor de beoordeling van die ouders aan te passen Dit betekent dat de

mogelijkheden om de werkinstructies aan te passen zonder aantasting van het

rechtszekerheidsbeginsel waarschijnlijk zeer beperkt zullen zijn

Ouders die bij de in tegrale beoordeling toch we of toch niet gedupeerd blijken te

zijn
Voor de meeste ouders komt de uitkomst van de integrale beoordeling overeen

met de uitkomst van de eerste toets Echter voor sommige ouders heeft de

integrale beoordeling een andere uitkomst dan de eerste toets te weten

0 Voor een significant percentage ouders blijkt uit de integrale beoordeling
dat zij alsnog gedupeerd zijn
Voor een klein percentage ouders blijkt uit de integrale beoordeling dat zij
toch niet gedupeerd zijn

Dit is te verklaren door de systematiek van een snellere eerste toets en

e^n uitgebreidere inteorale^ocirdeling In deze nee naar ja groep zitten vaak

ouaersTTit de hierboven beschreverTcategorieen 2 en 3 Bij een beperkte fout van

Toestagen en of zeer beperkte informatie kan in de eerste toets vaak niet worden

overgegaan tot compensatie immers het is niet snel duidelijk maar wordt er in

de integrale beoordeling wel alsnog compensatie toegekend Gedurende n ziiti

er in totaal l^tfig dossiers welke van een nee naar een ia ziin oegaan in 2022

waren er in totaal 3473 dossiers die op orond van de eerste rnprc can

heboen geKregen Het percentage i^n dossiers wat van een nee naar ja gaat op

loopt gedurende 2U22~op Dit terwiji het de verwachTing was dat met de

bovengenoemde aaTTpassmg van de beoordelingskader het percentage zou dalenc

In de eerst helft van maart zullen de uitkomsten met u worden gedeeld omtrent

en of het mogelijk is om de eerste toets en de

integrale beoordeling beter op elka^^n te laten siuiteru

’

minder dan 1 van de integrale beoordelingen op dit moment ~120
^“

ouders blijkt na een ja in de eerste toets bij de integrale beoordeling dat

deze ouders toch niet zijn gedupeerd Het is belangrijk om te benoemen dat een

negatieve uitkomst op de eerste toets of de integrale beoordeling niet betekent

dat deze ouder misbruik heeft geprobeerd te maken van de herstelregeling Vaak

is het voor deze ouders niet duidelUk wat er orecies is misoeaaan met hun

toeslagen en welke oorzaak dat had

Pdnuidige beleidsliln tot nu toe is dat de reeds uitgekeerde compensatie oiet

wordt terug^vorderd^De herstelregeling oie reeas waren oestarTblihet
toekennen van de Catshuisregeling in de eerste toets bv de schuldenaanpak
worden doorgezet Indian een ouder op of na 5 november 2022 datum

inwerkingtreden herstelwet een afwijzende compensatiebeschikking heeft

ontvangen dan bestaat in principe ook geen recht op de aanvullende nieuwe

regeiingen In individuele situaties kan dit anders zijn Er zal nader onderzocht

AFGE5CHERMD Pagina 4 van 7

1644160 00021



worden hoe deze problematiek doorwerkt in de diverse aanvullende regelingen
en hoe deze eventueel stop gezet kunnen worden

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

f
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BiJIage 2 Aanpassing werkwijze integrate beoordeling

Naar aanleiding van de evaluatie van de integrale beoordeling is de werkwijze op

een aantal onderwerpen verfijnd Daarvan is bier een overzicht gegeven

Non response

Op hoofdlijnen werd uitgegaan van viersoorten non response die konden wijzen
op vooringenomen handelen door Toeslagen

i Geen of niet alle uitvraagbrieven opgeslagen
ii Brieven opgeslagen maar ouder verklaart de brieven niet ontvangen te

hebben

iii Brieven opgeslagen maar ouder verklaart wel te hebben gereageerd
iv Brieven opgeslagen maar ouder verklaart niet te hebben gereageerd

In deze situaties is het niet makkelijk vast te stellen over Toeslagen voorafgaande
aan de terugvordering of verlaging een individuele beoordeling heeft uitgevoerd
criteria 1 van vooringenomen handelen Er zijn immers niet altijd meer de juiste
stukken terug te vinden die daarop wijzen In beginsel wordt er dan uitgegaan
van het verhaal van de ouder in zoverre als dat verhaal aannemelijk is Bij de

evaluatie van de werkwijze bleek dat er in al deze situaties vaak direct werd

uitgegaan van vooringenomen handelen door Toeslagen zonder dat er werd

gekeken of het aannemelijk was dat de brieven verstuurd waren noch of het

verhaal van de ouder aannemelijk was Naar aanleiding van de evaluatie heeft DG

Toeslagen heeft besloten tot de volgende wijzigingen
• Situatie 2 Indian de gepersonaliseerde uitvraagbrieven zijn opgeslagen in

de systemen van B T neemt UHT het standpunt in dat deze op een juiste
wijze verzonden zijn naar het bij B T bekende vanuit de

basisadministratie adres Het eventueel niet ontvangen van deze brieven

door de ouder kan daarmee nooit verwijtbaar zijn aan B T en leidt niet tot

vooringenomenheid
• Situatie 3 Als de ouder verklaart te hebben gereageerd toetst UHT of dit

ook aannemelijk is In de oude situatie was er vaak een algemeen
ouderverhaal waarin gesteld werd ik heb altijd gereageerd op alle

brieven Van dat verhaal werd zonder aanvullende toets uitgegaan Deze

aannemelijkheidstoets wordt aangescherpt In de praktijk betekent dit dat

UHT meer door vraagt en de relatie legt met de informatie is onze

systemen Als UHT tot het oordeel komt dat het niet aannemelijk is dat

ouder heeft gereageerd dan kan ouder eventueel nog stukken aanleveren

om de aannemelijkheid vender aan te tonen

• Situatie 4 Indien de ouder verklaart niet te hebben gereageerd op de

uitvraagbrieven is in beginsel geen sprake van vooringenomen handelen

Enige uitzondering hierop is angst vanuit de ouder die is ontstaan uit

eerdere problematiek met de KOT

c

c

Wanneer sprake is van een vooringenomen handeling voIgt altijd nog een toets

of sprake is van een situatie van evident geen recht op KOT Wanneer niet wordt

gekomen op vooringenomen handelen op basis van het bovenstaande wordt

zoals in alle situaties nog wel getoetst op hardheid

Grondslag terugvorderingsbedrag O GS tegemoetkoming

Bij de evaluatie van de ruimhartige toepassing is ook gekeken naar de OG S

tegemoetkoming De 30 O GS tegemoetkoming werd berekend over de

oorspronkelijke terugvordering De oorspronkelijke terugvordering betreft het

totale bedrag waarmee de KOT is verlaagd inclusief de nog niet uitbetaalde

termijnbedragen De termijnen die nog niet waren uitbetaald zijn op de
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oorspronkelijke terugvordering afgeboekt De daadwerkelijke terugvordering
waarmee de ouder is geconfronteerd kan daarom lager zijn dan de

oorspronkelijke terugvordering Naar aanleiding van de evaluatie is besloten om

de 0 GS tegemoetkoming te berekenen over het bedrag van de daadwerkelijke

terugvordering waarmee de ouder is geconfronteerd Dit komt omdat bij 0 GS

niet wordt gecompenseerd voor de terugvordering die was in beginsel terecht

maar voor de wijze van invordering die buitengewoon hard was Die invordering
vond alieen plaats over de daadwerkeiijke terugvordering en niet het voiledige

bedrag waarmee de KOT is verlaagd

r
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Ministerie van Financien

3 0

HEDEN T B V BESPREKING MAANDAG 16 30 UUR

TER BESLISSING

Herstel

Programma Ketenregie
Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Opiegnota routes na integrale beoordeling
Datum

19Januari 2023

Notanummer

2023 0000012632{
Bijiagen

1 Nota uitbreiding routes

2 Nota evaluatie praktijkAanleiding
De vaststelling en afhandeling van aanvullende schade vragen verbetering De

toezegging is gedaan om de vervoigprocessen na de IB in de VGR terug te iaten

komen Daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen en samenhangende nota s

Het opzetten van alternatieve routes om tot afronding te komen nota

bijgevQegd —

3^ De inzichten uit en het vervolg op de VSO Praktijktest

bijgevoegd
Beschikbaar stellen schade expertise nota bijgevoegd

_4^De publicatie van het beoordelingskader materiele schade
S j Na nadere af t pmming mpt rt yt v niQt non rie reartie oo het BAK

advies over het functioneren van de CWS

9
In de bijiagen vindt U gedetaiiieerde hesiisnota s vnnr he ppjctp Hrlp nnriprwprppn
De keuzes die gemaakt kunnen worden grijpen op elkaar in daarom bieden we u

de voorbereiding voor besiuitvorming op deze samengestelde manier aan onder

een opiegnota Op korte termijn bespreken we graag uw voorkeuren mede

vanwege de deadline van de 13 ^® VGR

Beslispunten
Bent u akkoord met het inplannen van een overleg om genoemde

samenhangende nota s te bespreken
Gaat u akkoord om als onderdeel van dat overleg te bespreken welke

toezeggingen in de ISi ® VGR kunnen worden opgeschreven
Geeft u opdracht aan DG Herstel om samen met DG Toeslagen een

uitwerking te maken over routes met daarin o a de verschiilende

scenario s de uitvoerbaarheid en impact op de staande organisatie de

benodigde maatregeien en risico s

Toelichting
Het doel van de hersteloperatie is om met alie gedupeerde ouders te komen tot

afronding In het merendeei gaat dat via een beschikkino na de eerste toets of na

de integrale hponrdpiinn Rii werkeiijke schade kan de ouder terecht bij ae LWb

Veel vaker kan de ouder om allerlei andere redenen de KOT affaire niet aciiter—
zich Iaten Dan is meer nodig De gang naar CWS is daarom niet aitijd passend
simpelweg omdat daar de nadruk ligt op werkeiijke schade en minder nadruk iigt
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op niet financiele of emotionele aspecten van het herstelproces Dat is gelijk
ook hoofdi cd

nadrukkelijk ruimte voor die aspecten
^

unnneUidllon m De^waar zo succesvoi is daar is

Vanuit de wens om een groep ouders met gevoigschade meer regie te geven en

vanuit de gedachte dat versneiling mogelijk was is de^VSO praktijktest gestart
De praktiiktest VSO is niet schaalbaar op de manier hoe het nu is

opgezet uTtgevoefd in oeze vorm is het geen snellere weg om tot afronding te

komen en net inzicntelijK rriaken van SChacJe iS voor veei ouders bepaald geen

sineojre wei iieelL de piakLijktest veei waardevoiie inzicnten gegeven en in een

nieuwe oplet onder andere voorwaaraen Kan bepaaid woraen op welke wijze
deze route kan worden aangeboden aan een selecte groep ouders^

c De Kamer is gemteresseerd in de uitkomsten van de praktijktest VSO en ook

interesse bij ouders groeit om een VSO te kunnen afsluiten en daarmee het

verieden in een keer af te siuiten Met de aanstaande pubiicatie van het

beoordelingskader materieie schade is een eerste basis gelegd om samen met het

kader voor immaterieie schade de beoordeiing te uniformeren in verschiiiende

routes Wij adviseren daarom om meer VSO s af te siuiten door inzet van

mediation naasrge7eqieroute_VgO Tverv^ bp de proktijktesL Bit adviseren we

omdat de regieroute VSO niet voor aiie ouders die aangeven daaraan mee te

wiiien doen de opiossing biedt Wij verwachten dat in mediation en door het

gesprek aan te gaan met ouders ook een bepaalde mate van regie gegeven kan

worden Mediation is vnnralsnoa oetest in bezwaar op de integraie beoordplinn

wat succesvoi bleek en wat we daarom breder wiiien trekken Dus ook voor

afspraken voor emotioneel herstel en ook voor gedupeerden die voor een

aanvuiiend bedrag gecompenseerd wiiien worden voor hun gevoigschade

Door alternatieve routes aan te bieden differentia

We wiiien daarom de opdracht om iTTdekomende periode met DG Toeslagen
CWS en alle andere betrokkenen routes op te zetten om tot afronding te komen

Het gaat zowel om de bestaande route langs CWS de regieroute VSO als

vervolg op de praktijktest als het ondertekenen van een VSO na de inzet van

mediation ook bij ouders die niet in bezwaar zijn en bij ouders met

gevoigschade

fgn lAfo in ±ipt her tel na de IB

C

Communicatie

Niet van toepassing P
Informatie die niet openbaar gernaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

HEDEN T B V BESPREKING HAANDAG 23 JANUARI 16 30 UUR

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Programma Ketenregie

Persoonsgegevens

nota Uitbreiding routes afdoening na integrale beoordeling Datum

13 januari 2023

Notanummer

2023 0000012627

Bjjiagen
Geen

Aanleiding
De ambitie van UHT is om in 2025 de integrale bepordelinaen IB af te ronden en

daarom is^^eplln ganojiezet om het oroces tot en 1e TR vprrier fp —

optimaiiseren

stapD£Q £ia de lEi be nuidiae roilte van de CWS en dan de BAC bij eventueel

bezwaar kost veei tijd en niet alle gedupeerden zijn naar die route op zoek Ook is

de capaciteit niet toereikend om de verwachte aantallen aanvragen tijdig te

kunnen behandeien Om te komen tot een verbetering en versnelling van het

traject na de integraie beoordeling ligt de beleidskeuze voor om aiternatieve

routes om met ouders tot afronding te komen uit te werken

^ j

Beslispunten
Bent u akkoord met het inplannen van een overleg om deze nota te

bespreken
Gaat u akkoord om als onderdeel van dat overleg te bespreken welke

toezeggingen in de 13“® VGR kunnen worden opgeschreven
Geeft u opdracht aan DG Herstel om samen met DG Toeslagen een

baseline^ op te stellen over uitbreiding van routes met daarin o a de

impact op de staande organisatie de benodigde maatregelen en risico s

Kernpunten
De financieie hersteiregeling compenseert niet alie gedupeerden naar

tevredenheid Een overzicht van cijfers van gedupeerden die in bezwaar

gaan na een integraie beoordfiii^ig en d_e aanmeldinoen bii de CWS

inciusiefde bezwaTen op die adviezen vindt u in de toelichting
Voorstei tot nadere verkenning om de bestaande route naar CWS en bij
bezwaar de BAC uit te breiden met aiternatieve routes die eindigen met

een VSO Dit vraagt uitwerkino iruaen laas

Het toewerken naar een VSO kan op basis van mediation waarbij het hier

nadrukkelijk niet enkel gaat om ouders die in bezwaar zijn gegaan of

gevoigschade hebben

Dit is het moment om andere routes aan te bieden op basis van een

uniform bepordelingskader fdat in ontwikkelino hliiffT De CWS is

voornemens om bij de VGR ook het kader voor materieie

Met baseiine bedoelen we het bereiken van consensus met DG Toes agen over de uitvoerbaarheid

kenmerken en omvang van de doelgroep de voorwaarden om ouders een keuze te kunnen bieden etc
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schadeposten openbaar te maken Daarmee is een eerste basis gelegd om

samen met het kader voor immateriele schade de beoordeling te

uniformeren In die gevaifen waar complexe schade speelt is aanvullende

exQ rtise nodjgjjie nota

Met een extra verfijning van het beoordelingskader inciusief concrete

voorbeelden uit eerdere casussen ligt het in de lijn der verwachting dat

van een VSOd^ huidige rwt rniil p maar ooli mnt P vOOl

meer gedejuridiseerd kunnenvwrden

Effectief aaat het om hetbredertoepassen van mediation dat eindiqt met

het afsiuiten van een VSQ Het kan daarbij ook gaan om eventueie

gevolgschade en kan ook ingezet worden voor ouders die niet in bezwaar

zijn gegaan

Pit is nadrukkeiijk naast een eventueel vervoiq op de VSO praktijktesfec

Toelichting
Voor de heift van de gedupeerde ouders bliikt de Catshuisreqeiinq toereikend en

ilae 5Q gedupeerde ouders krijgt aanvullende compensatie uit de IB

Tegelijkertijd zijn er veei ouders die in bezwaar gairTna d elieSChlkkmg varrcte

integrale beoordeling

de oy£

Inmiddels heeft 8 van de gedupeerde ouders met afgeronde IB een verzoek

gedaan tot beoordeling de w^4«e44jk^cB5ae 4eind 2022 zijn 951 aanvragen

ingediendj Kijkend naar het aantal ouders dat nog wacht op een IB is de

verwachting dat de aanvragen bij de CWS nog opiopen tot een paar duizend

Effectief zijn er door de CWS 257 verzoeken beoordeeld wat isl 4® van de

werkvoorraad is Het percentage van gedupeerde ouders dat vervolgens in

bezwaar gaat na een advies van de CWS is iets gezakt maar nog steeds 51

De totale groep overstijgt de capaciteit van de CWS Hit de huidige cijfers blijkt
daarnaast van de ouders niks en 20 max ciO OOO i^gekeerd krijgt
naCWS ueze groep had~mogeliik verwadrrgtJii houer

te ontvangen en krijgt deze duidelijkheid pas na lang wachten tot behandeiing
van hun aanvraag

uileiide compensatiet ddTiv

■

Er moet geanticipeerd worden op bovenstaande signalen en ontwikkelinoen Een

mogelijke opiossing is om te diversifieren in routes De grote groep gedupeerde
ouders kan in kieinere groepen worden opgedeeld voor wie vervoigens passende
routes worden aangeboden om tot afronding te komen Er zijn inmiddels

verschillende inspanningen gaande die deze afrondingsroutes verkennen deze

worden hieronder toegeiicht

6^ Mediation om tot totale afronding te komen vastgelegd in een VSO De

eerste piiot Mediation in bezwaar was succesvol en een verkenning wordt

gedaan of ook in het bezwaar op de IB ai een stukje werkelijke schade

mee kan worden genomen in casussen waarbij dat niet compiex iijkt

i VSO orakti1ktest Afronden door regie bij ouders te beieggen en af te

siuiten met behulp van een vaststeiiingsovereenkomst

De komende tijd wordt ook aangestuurd op nprimaiigatiA w ^n rws en^herprp

beschikbaarhera^Sh dossiers zie separate nota Met de beschreven

in5pd iiiiiigtii i kuiinenroutes in saTtienhyiiy worclerraangeboden passend bij de

verschillende situaties en behoeften van ouders
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Doorstroming ouders naar verschillende routes triage
Wanneer er voor ouders verschillende routes bestaan om tot afronding te komen

moet er een manier of moment komen om hier bewust een keuze in te maken

Het uitgangspunt blijft dat het hersteltraject bij de meeste ouders afgerond kan

t^rden na~ae inteorale b^ordeling Ouders~die de KUI attaire nog met achter

zich kunnen laten moeten hieroverzelfeen keuze kunnen maken op basis van

goede voorlichting en begeleiding Daar staat tegenover dat duidelijkheid nodig is

wanneer een route minder of helemaal niet geschikt is bijvoorbeeld door middel

van exclusiecriteria Ouders weten dan wat ze wel en niet kunnen verwachten van

de verschillende routes

Er ziln £en aantal steutelmomenten gedurende of vlak na de IB die gebruikt
kunnen worderTuiii uudeis irr de optics din mngrljik ziin nit ziin

onder andere het toelichtingsgesprek van de uitslag van de IB het nazorgtraject
en de driegesprekken Bij het oozetten van triage zal worden gekeken hoe

alternatievel routes aantrekkelijk laagdrempelig en dejuridiserend kunnen

is

wofdeB aanaetoden zonder dat een

van wie vastge^eld kan worden dat het herstelproces mitelljk klaar is Het is

daarbhvan belanq oat aeze triage de UHT gfnEltie orrTBeTB^ in Z025 af te

rdnden niet in de weq zit Indien de opdracht wordt geqeven om eenjjaseiine op

te sreiien zai o a gexeKen worden naar de uitvoerbaarheid en impact op de UHT

de benodigde capaciteit en maatregelen die getroffen kunnen worden om risico s

waar mogelijk weg te nemen

Advies

Uitbreiding bestaat uit

Uitbreiding van routes voor herstel op basis van mediation die het doel

hebben te eindigen in een VSO Het gaat hier nadrukkelijk niet enkel om

ouders die in bezwaar zijn gegaan of gevoigschade hebben Wij vragen de

opdracht om deze baseline verder uit te werken

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Motie van het lid Paul c s over onderzoeken

van onorthodoxe maatregelen scenario s voor

versnellingen van het proces

Motie van het lid Azarkan over het

coalitieakkoord naleven op het specifieke

punt van de herijking van de hersteloperatie

Commissievergadering 7

juli 2022

31066

1071

Commissievergadering 7

juli 2022
31066

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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sb Ministerie van Financien

Programma Ketenregie
TERBESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toesiagen en Douane

Persoonsgegevens

Datum

1 9 januari 2023nota Advies vervolg op praktijktest VSO
Notanummer

2023 0000012628

Bijiagen

1 3 Tussentijdse evaluat

Aanleiding
De eerste 9 rharlfinvfir7irhtfii Lji4o onti anopn^ vnnr 3 ouders kunnen we de VSO

bljn^fsiuiten Hoewel er nu nog geen overeenkomst gesloten is heLbeii we ewi

tussentijdse evaluatie gedaan op de belangrijkste geieerde lessen tot nu toe In

deze nota staat de kern van de tussentijdse evaluatie De nota zet in de

toelichting uiteen wat het advies voor een vervolg op de praktijktest is en wat er

nodig is om het vervolg uif te voeren Om het advies te scheiderTVan de

tussentijdse evaluatie vindt u die in bijiage 3 van deze set

Beslispunten
Bent u akkoord om op basis van het advies in deze nota te bespreken hoe

de praktijktest in aangepaste vorm een vervolg krijgt

Kernpunten
Het advies is een aangepast vervolg op de praktijktest om de tot nu toe

geieerde lessen opnieuw in de praktijk te brengen
o Selectie en omvang deelnemende ouders

o Rechten en plichten
o Kaders doorlooptijd en standaardformat schadeoverzicht

o Inzet van letselschade expertise
o VSO als finale kwijting

Met het belangrijkste uitgangspunt dat we door op te schalen ons

continue inspannen om nog beter aan de verwachtingen van ouders te

kunnen voldoen

Het vervolg krijgt de naam regieroute VSO om verwarrina met de pilot
mediation in bezwaar te voorkomen waar atspraken ook in een VSO

worden vastgelegd

Toelichting
De praktijktest is nog niet afgelopen maar de tussentijdse conclusie is dat een

VSO met de huidige voorwaarden niet schaalbaar is Hoewel be deelnemers

overWegend positief zijn en de ingediende concept^schadeoverzichten vooralsnog
redelilk van omvang ziin wordt de doorlQo^ijd doSrde genhJpe^rden als lang

eryaren Bovendien blijkt het opstellen van eenichadeoverzlcht emotioaeaL^
zwaar waar tijd en mimte voor nodig is Hieronder staan de geieerde lessen en

per kopje een vooruitblik hoe we het anders willen uitvoeren in het vervolg De

huidige praktijktest is niet schaalbaar
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oDeelnemers

De grootte van een volgende groep deelnemersfis 50 oudersjjriet een afgeronde
IfLin bijlage~drie vlTTCtt trgeTe^enatle voor de l^su_ze vaji^n atgeronde IB ~FTgt~

aantal van 50 is beheersbaar en klein genoeg om snel op ontwikkelingen te

kunnen acteren wat past bij de onderzoekende aard van het vervolg De UHT zet

in op het verbeteren van het proces van de IB Het aanbieden van eenverviriging
vbor de IB de grofmazige IB in de VSO lijkt in de praktijktest geen meerwaarde

te hebben Deze redenatie wordt in bljlage 3 toegeiicht Moe de deelnemers zich

kunnen aanmelden voor het vervoig moet zorqvuidiq met UHT worden afgestemd
voor een zo eeriijk duideiijk en zuiver moqeliik proces Wii adviseren dat het

kennismakinggesprek een verlenode wordt van de aanmeldorocedure om te

toefsen or ae verwachtingen van gedupeerden en hun juridiscRe biJStand
overeenkomen met de voorwaarden van de regieroute Er worden duidelijke

rechten en plichten geformuleerd om deelnemers en hun advocaat voor te

bereiden op wat de regieroute VSO inhoudt Hoe gedupeerden zich kunnen

aanmelden is nog een belangrijk punt van onderzoek wat zorgvuldig met UHT en

onze stakeholders NOvA en RvR yorm moet krijgen

Doorlooptiid

In bijiage 3 vindt u een tabel met de doorlooptiid per casus Dit is gemiddeld 5

ma^TJen en voor 3 deelnemers kan de VSO op korte termijn wordpn afgpcintpn
Het samenstellen van het schadeoverzicht is voor ouders een emotioneel zwaar

proces en voor de juridische bijstand een lang proces In de eindevaluatie van de

praktijktest willen we met advocaten kijken naar de tiidslijn en onderzoeken of er

in het vervolg gewerkt kan worden met het stellen van termijnen bijvoorbeeld
voor het inleveren van een eerste concept

Standaardformat schadeoverzicht

Deelnemers aan het vervolg de regieroute VSO willen we goed voorbereiden met

een standaardformat

om een dergelijk format aan te houden en mag er ook in Excel worden gewerkt
voor de berekeningen maar het kan diegenen die zoekende zijn houvast bieden

n srhade overzicht Uiteraard is het geen verplichting\ an faia

c
Juridische biistand inzet schadedeskundioen

In de praktijktest is veel verantwoordelijkheid belegd bij de

letselschade advocaten We begrijpen van sommige deelnemers dat zij de regie
toch dreigen te verliezen eiTdaraubbele bijstand van oe eigen aovocaat en een

Ietselschadeadvocaat mogeiijK met nooig is Voor het vervolg van de praktij ktest

willen we aansluiten op de nota van de inzet voor schadedeskundigen Alle

deelnemers in de praktijktest moeten toegang krijgen tot letselsctrade^expertise
en we willen onderzoeken of dat met lets meer afstand fvanuit een poule ook

mogelijk is Bovendien is de ervaring nu dat de letselschade advocaten ook

expertise zoeken en benutten van de landsadvocaat door schadeposten alleen te

onderbouwen met redenatie en nog niet met bedragen Met de belangrijkste
stakeholders NOvA en RvRjjnoet een beslissing worden genomen op welke

manier voor welk uurtarief en voor welk maximumaantal uur letselschade

expertise beschikbaar is voor de deelnemers

Bepordelino

Het beoordelingsi^r‘ ^Q basis voor de schadebeoordeling en wij
adviseren om dit bij de regieroute VSO vooraf met deelnemers te delen bij het

standaardformat van het schadeoverzicht Wij adviseren de VSO in het vervolg als
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finale kwijting te hanteren afspraken zijn bindend bezwaar en beroep is dan niet

e liUldiye pidkLIJkcest leert ons dat de QitI ornst een vbu in

beginsel gelijk staat aan een advies van de CWS Bij het niet overeenkomen van

een VSO is ons advies dat de ouders nipM ppigi P^n in de wachtrii wofag^CWS

nTaerr irrlSefopn kiijman bi1 de rechter ~Alie voorbereidino in de reoieroute is geerT

verspilde capaciteit maar voorbereiHiiTg dat een rechter ook kan beoordelen

fn

Contactmomenten met ouders

Het gesprek aangaan met elkaar is een wezenlijk onderdeel van de ervaring van

regie bij ouders In de praktijktest hebben we gekozen voor een aanpak met veel

contactmomenten en witlen we laagdrempelig contact met goede bereikbaarheid

bij vragen stimuleren Voor een grotere groep van 50 ouders vraagt dit om meer

organisatie maar is een vertrouwenspersoon en direct contact met leden van het

pilotteam zeer essentiee

Samenwerkino landsadvocaat

n p pypprtic p in het pilotteam qrneit de mpr rip rw^ on him

beoordeiing is zeer goed ingericht Wij adviseren om de volgende 50 ouders ook

onder verantwoordelijkheid van DGH en in samenwerking met de landsadvocaat

uit te voeren Bovendien heeft de landsadvocaat aangeboden alle adviezen en de

wijze van beoordeiing te bundelen in een werkdocument dat in de toekomst

eventueel gebruikt kan worden als een verfijning op het beoordelingskader van de

CWS a zou dit veel transparantie kunnen opleveren ^

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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hv^Ppvnd^m
Ministerie van Financien

DG Herstel

Programma KetenregieTER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Datum

19 januari 2023

Notanummer

2023 0000012629

Tussentijdse evaluatie praktijktest VSO

BIjIagen

geen

Aanleiding
De eerste 9 schadeoverzichten zijn ontvangen voor 3 ouders kunnen we de VSO

bijna afsiuiten Hoewel er nu nog geen overeenkomst gesloten is hebben we een

tussentijdse evaluatie gedaan op de belangrijkste geleerde lessen tot nu toe In

deze nota staat de kern van de tussentijdse evaluatie De nota sluit af met een

advies voor een vervolg op de praktijktest en 2 wat er nodig is om het vervolg
uit te voeren Om het advies te scheiden van de tussentijdse evaluatie vindt u die

in bijiage 3 van deze set

Beslispunten
Bent u akkoord met het inplannen van een overleg op korte termijn om

de voorlopige evaluatie van de praktijktest te bespreken

Kernpunten
We stellen voor dat de regieroute VSO het aangepaste vervolg wordt met

de geleerde lessen uit de praktijktest
De criteria waarlangs geevalueerd wordt zijn onderstaand weergegeven

waarvan de onderstreepte criteria de hoofdevaluatiepunten zijn
• Doorlooptijd
• Vervanging IB

• Vervanging CWS

• Selectie deelnemers

Beoordelen

Juridische bijstand
Tevredenheid deelnemers

Ervarinq regie deelnemers

Snelheid en efficientie

Toelichting

Op 29 juni 2022 kwamen de ouders en hun advocaten bij elkaar op de

informatieavond van de praktijktest VSO De ambitie was om invulling te geven

aan de ouderbehoefte voor een meer gelijkwaardig financieel herstel arin de

ouder meer regie en controle ervaart De uitgangspunten waren toetV^met ^
zoveel mogelijk deelnemers tot een overeenkomst VSO te kunnen l^men e ^
ontdekken onderwelke voorwaarden en voor welke gedupeerden een VSO een

aantrekkelijk aiternatief is Nu we halverwege de praktijktest zijn hebben we

meer geleerd dan alleen de inzichten op bovenstaande uitgangspunten De rest
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van de nota is opgedeeld in tussenkopjes nnet als laatste de drie criteria waar de

tussenevaluatie en straks ook de eindevaluatie uit bestaat namelijk de ervaring
van regie tevredenheid en snelheid en efficientie Ook eindigt elk kopje met een

conclusie voor een vervoig wat samenkomt in een advies

Doorlooptijd
In de tabel is een overzicht weergegeven van de 15 casussen de datum van

ontvangst van het schadeoverzicht en de doorlooptijd tot nu De aemiddelde

doorloQptild is

juni opgezet uitgaande van 2 waardeh l1 meer regie^oor ouders

meer pragmatisch afronden van het fihdnciele herstei Deze 2 waarden hebben

Dr^tijktes
e^^snel

ereenkomsten De pra ktest is in

sneller en

lei

gedurende de praktijktest een andere betekenis gekregen met name omdat

sneiheid relatief is Zoals hjerboven beschreven

5^{ le uiteindelijke

ervaring van regie op het

3 sneiheid en efficientie In de nota zal duideiijk worden dat snelheid

i^ d

evaluatiecxiteria als voIgt

proces m3

bijvoorbeeld voor het doen van een grofmazige IB in de praktijktest nauwelijks
verschiit met het aantal uur dat regulier nodig is voor het doorlopen van een IB

Echter een VSO is wel efficient ais bezwaar en beroep voorkomen kunnen

worden Als de ouder stap voor stap meekijkt op het proces de regie voert en

zich daardoor tevredenstett met de uitkomst en de overeenkomst

udertevredenhei

Casus Vervanging
IB en of CWS

Kennismakings

gesprek

Schadeoverzicht

aangeleverd
deelnemer

Doorlooptijd

18 8 14 11IB en CWS 4 maanden

3 weken

1

2 3 10 22 12 3 maandenIB en CWS

16 8 15 12 4 maanden

3 weken

3 IB en CWS

22 8 21 10 4 maanden

3 weken

4 B en CWS

26 7 17 115 IB en CWS 5 maanden

2 weken

26 7 5 maanden

2 weken

6 IB en CWS

6 7 14 117 CWS 6 maanden

17 8 22 128 CWS 4 maanden

3 weken

17 8 4 maanden

3 weken

9 CWS

4 8 5 maanden10 CWS

20 7 5 maanden

1 week

11 CWS

4 8 14 1212 CWS 5 maanden

18 813 CWS 4 maanden

3 weken

3 10 31 10 3 maanden14 CWS

25 7 5 maanden

2 weken

15 CWS

Tabel 1 overzicht casussen en doorlooptijd
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Ureninvestering

per dossier

VSO overeenkomst

met IB

VSO overeenkomst

zander IB
CWS

UHT er

vergelijkbaar met

PZB er

34 uur 6 uur

Vaktechniek ind

beoordelen

20 uren

6 uur herbeoordeling

6 uur regulier

Emotioneel herstel 7 uur 7 uur

Beoordeling
ministerie van

Finanden LA

14 uur 12 uur Uren te valideren

r Vergewisplicht
Totaal 87 uur per dossier 23 uur per dossier

Gemiddelde

doorlooptijd

6 maanden 6 maanden 10 maanden

label 2 capaciteit in uren

Een reguliere IB inclusief begeleiding en beoordeling kost gemiddeld 60 uur

Deze post is 233 uur in totaal en loopt nog op t m bet etnde van de praktijktest

Conclusie

Halverwege de praktijktest is de dnorlnontiid is S a fi maanden Het opstellen van

hgt schadeoverzicht valt emotioneel zwaar voor de deelnemers Enkele

deelnemers hebben bovendien complexe schadeposten waar meer afstemming
met de CWS over nodig is en een nadrukkelijke toets op eerdere jurisprudentie
om na te gaan wat standhoudt in mogelijk beroep In tabel 2 hebben we de

gewerkte uren binnen de praktijktest onder elkaar gezet Uit de facturatie van de

letselschadeadvocaten en sociale zekerheidsadvocaten blijkt dat zij gemiddeld
samen per deelnemer tot heden 12 tot 15 tyir npr^niinn u^n

het schadeoverzicht Enkele ouders hebben aangegeven er een heel weekend

voor te zijn gaan zitten om het verleden te onderbouwen1
Vervanging IB

In de praktijktest Is voor 6 deelnemers de reguliere IB vervangen voor een

grofmazige IB Die vervanginglevert weinitj tiidswinst op zie ook tabe|2 Het

sarnen~kunnen pakken van de IB en meteeh dddidUlLeiddli de beoordelinqlTaTi

qev^schad^e lev^ wel tiidswinst op winst door het niet hoeven aansluiten

acht^in de rij Het betrekken van de rs~in een V^O is op~diriTTCTmeiit iirroe^n

andere manier ver^iellehd bovenoien Kunnen de ouaers~enadvocaten niets meer

ofmtncrer met de uitkomst uit een grofmazige IB dan ouders met de uitkomst uit

een reguliere IB in de VSO Het VSO team van UHT Is ongeveer net zoveel uur

bezig met een grofmazige IB als regulier in de praktijktest soms zelfs meer

doordat de berekeningen minder uitgebreid worden toegelicht en daar achteraf

vragen over zijn In totaal komt het erop neer dat UHT voor de helft van de

grofmazige IB s 54 uur kwijt was en voor de drie complexere dossiers 65 uur In

contrast voor de dossiers van deelnemers die alleen de CWS met een VSO

vervangen had het UHT gemiddeld 6 uur nodig om het dossier voor te bereiden

Ook Vaktechniek had daarvoor gemiddeld 6 uur per dossier nodig Voor het

ministerie van Financien daar hoort de inzet van de landsadvocaat bij is het

totaal aantal uur voor deelnemers met of zonder een IB niet verschillend Het

aantal uur is afhankelijk van de complexiteit van het dossier en de totaal
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geclaimde gevoigschade Voor de 15 casussen is ertot nu toe in totaal 233 uur

gewerkt dat is inclusief de kennismakingsgesprekken

~ X^ondu^r 3
Het betrekken van de IB in een VSO doormiddel van het doen van een

grofmazige IB en tegelijk de beoordeling van de gevoigschade zoals de CWS doet

levert voor gedupeerden enkel tiidswinst op doordat zij voorrang krijgen op de

wachtrij voor een IB Hoewel snelheid een virTde one criteria is van ae evaTuatie
is^neTFieid in de praktijktest relatief en voorbehouden aan deelnemers die uit de

wachtrij van de IB kunnen stappen het is geen versnelling van de IB ais

opzichzelfstaand proces Met hnvpnHigrriiPi ncicrt HaT pr ppn j wppr p wachtrij
wordr^creeerd Inmiddels is het project d® maa£werk IB gestart Deze

werkwijze is niet gebruikt voor de deelnemers in depraktljktest en kan voor de

opschaling Interessant zijn om te onderzoeken of de doelgroep geselecteerd voor

een maatwerk IB ook een doelgroep is die aansluitend een VSO zou wlllen

afstuiten voor de gevoigschade

r

Vervanging CWS

De 9 deelnemers met alleen gevoigschade die dus een VSO af willen sluiten ter

vervanging van de CWS houden eenzelfde doorlooptijd aan als de deelnemers die

ook de IB vervangen Het valt op dat zij minder contactmomenten hebben met

UHT het ministerie Uit de contactmomentSn maken we up dat deelnemers

positief zijn over het traject er wordt regie ervaren en ouders voelen zich goed

vertegenwoordigd Uiteraard pas wanneer de eerste overeenkomsten zijn

getekend kunnen we aan hen vragen of ze aan deze route de voorkeur geven

boven die van de CWS Bij deze groep deelnemers zou dat mogelijk zijn om dat

enkelen al een verzoek bij de CWS hadden ingediend en dus enige ervaring
hebben Toen de praktijktest startte liep het aantal verzoeken bij de CWS sneiier

op dan de commissie in behandeiing kon nemen Daarnaast liep het aantal

bezwaren op de CWS beschikkingen ook op Deze Introductie is belangrijk omdat

het doel van een schikking het komen tot een VSO betekent dat partijen bij het

tekenen van de overeenkomst het eens zijn over de omvang van de

schadeposten Het streven is daarmee dat het tekenen van ppn \ c n nnk Prht

afronding voor de ou^r betekent naar”tevredenheid omdat de ouder stap vnnr

st^ in het proceS meeklikt in oKtober neett de CWS de opdracht gekr^en om

voor alle schadeposten een advies uit te geven zo ook voor medische

gevoigschade Tot het moment van schrijven van deze nota vormt de CWS nog
haar beleid op de beoordeling van medische gevoigschade In de praktijktest is de

deelnemer en beoordelaar geequipeerd met de expertise om voor alle soorten

schade een voorstel voor berekening te kunnen maken Waar mogelijk wordt

tweewekelijks in overleg expertise gewisseld tussen het praktijktestteam en de

staf van de CWS

De praktiiktpst i r nipt znnlu rlp CW^t want hpt i

schadeoverzicht van He gpdnppprrip ak

lijkt het gevoel van regie en vertrouwen bij ouders positief te versterken Wei

wijst de lange doorlooptijd en de feedback van advocaten erop dat het opstellen
van een schadeoverzicht geen sinecure is en wat mogelijk ook niet is weggeiegd
voor alle ouders Er is nog geen overeenkomst gesloten en we hohhcin nnr[

zicht OP eveotuele bezwaren uit maaKt een conclusie lastiq Wei zijn de bedragen
die tot nu toe in de 9 schadeoverzichten zi1n oedaimd oemiddeld aenomen

artipvp hpnafippinn met hpt

cale focus Deze andere werkwijze

tagin ro

C
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redelijk enkele uitzondering daargejatgni_iJet is mogelijk dat de combinatie van

de eigen advocaat vStt de oiJder en de bijstand van een letselschadeadvocaat aan

het betere verwachtingsmanagement voor proportionele bedragen ten grondslag

ligt al wordt er door deelnemers ook gezocht naar de expertise van het ministerie

van Financien inclusief de expertise van de landsadvocaat om hen te heipen bij
het schadeoverzicht Verderop in de nota gaan we iets dieper in op de juridische

bijstand in de praktijktest

Selectie deelnemers

Voor de praktijktest hebben de deelnemers zich op alierlei manieren kunnen

aanmeiden zonder dat het pilotteam daar van tevoren bepaalde richtlijnen voor

had gegeven Hoewel de groep van 15 deelnemers oo verschillende momenten in

het herstelproces stond daardoor divers hebben ze bijna allemaal overwegend
complexe gevolgschade denk daarbij bijvoorbeeld aan medische schade verlies

van arbeidsvermogen en woonplek Zoals onder de paragraaf doorlooptijd

aangegeven zijn de waarden die we belangrijk vonden aan het begin van de

praktijktest zoals snel en pragmatisch afronden van het financieie herstel van

betekenis veranderd De nieuwe evaluatiecriteria als de ervaring van regie en de

oudertevredenheid hebben ook invioed op de selectie van de doelgroep en voor

welke gedupeerden dit een aantrekkelijke route kan worden

C

Conclusie

Hef iS opT^is van deze kieine populatie tastig om een uitspraakte kunnen doen

over de geschiktheid van een dossier voor een VSO Wei weten we dat de hoogte
van een geclairnde^liadeveiyoeUmg niet altijd TrTverhouding hoeft te staan met

hoe gemakkelijk de claim te beoordelen is Goede voorbereiding is tot nu toe de

doorsiaggevende factor gebleken in hoe snel partijen eenTjTTkunnen komen

Er bestaan inmiddels nieuwe ideeen over het selecteren van deelnemers voor een

opschaling een methode die zorgvuldig met UHT moet worden uitgewerkt Dit

wordt mede vormgegeven door de nieuwe waarden die voortkomen uit de

praktijktest

Beoordelen

De landsadvocaat biedt niet alleen aan het ministerie maar ook aan de

deelnemers en hun advocaten waardevolle expertise op schadevergoedinqsrecht

De landsadvocaat neemt als uitga~ngspunt de bgoaLdellngsIcadg
maar heeft aangeboden een werkdocument op te steilen van alle beoordefingen
uit deze 15 casussen Dit werkdocument kan een verfiinina bieden op de

bestaande kaders Meer voorbeelden en meer berekenmethoden kan een

dejuridiserend effect hebben op de manier hoe ouders zich voorbereiden zowel

binnen een traject met een VSO als daarbuiten voor de CW5

n Je CWSI

jD©ncltlSre”^
De landsadvocaat werkt tot het moment van schrijven van deze nota gemiddeld
15 uur per casus aan de beoordeling Gezien de opbouw van kennis over de

financieie herstelregeling hoe UHT precies werkt en hoe de CWS beoordeelt is

ons advies om een opschaling ook in samenwerking met de landsadvocaat uit te

voeren Er kan dan een verdere slag warden gemaakt met het verfijnen van de

beoordetingskaders zodat gedupeerden veel meer berekeningen zelf inzichtelijk

krijgen

^
Redelijk houdt in dat het uitlegbare claims zijn voor de landsadvocaat kljkend naar

jurisprudentie
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Juridlsche bijstand
Wat opvalt is dat er verschil zit in de schadeoverzichten die worden aangeleverd
Daarmee bedoelen we dat er schadeoverzichten zijn met redelijk onderbouwde

schadeposten maar dat de bedragen nog niet zijn ingevuld En er ziin

schadeoverzichten die al comoleet ziin inclusief bewilsstukken berekeningen en

bggTagen Pit verschil kan te maken hebben met de herhaaldelijke oproep vanuit

ons om zo snel mogelijk concept schadeoverzichten aan te ieveren en dat de

schade niet onomstotelijk bewezen hoeft te worden Toch lijkt het in de

voorlopige evaluatie ook een aanknopingspunt te zijn voor de geschiktheid van

het dossier voor een VSO Het is op de zaken vooruitlopen maar de complexiteit
van een dossier en de mate waarin de~^ Lueydfiy heett tot

bewijsstukken speelt een rol in de manier waarop de advocated het

schlTdeoverzichi kunnen vooroereioen In de eTriCleVdlUdTie kan gekeken worden

hoe tevreden ouders zijn die als startpunt van de onderhandeling een volledige
claim hebben neergelegd tegenover de ouders die daar samen met het ministerie

van Financien naartoe hebben gewerkt door de bedragen nog open te laten Tot

slot is er in de praktijktest redelijk wat verantwoordelijkheid belegd bij de

letselschade advocaat en we hadden graag geevalueerd met de juridlsche

bijstand in hoeverre dat bijdraagt aan de ervaring van regie bij de ouder Niet in

de laatste plaats wat de voorbereidingen voor impact hadden op de doorlooptljd
Net zo goed dat wij kritisch naar ons proces kijken willen we de tijdlijn ook

evalueren met de letselschade advocaten

De ouders zijn over het aioemeen oositief over de juridlsche bijstand van zowel de

sociale zekerheids als letseischadeadvocaten al geven meerdere ouders aan dat

de dubbele bijstand mnpeliik met noaig is bn de meest kansrijke traiecten zien

we een rol voor de advocaten die tijdig afspraken maken en bereid zijn concept
overzichten te delen en begrijpen dat feiten niet onomstotelijk bewezen hoeven te

worden Voor een vervolg denken wij aan het formuleren van rechten en

plichten\ Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen aan de regieroute
VSO voorbereiding van het dossier en termijnen wat zijn de rechten waar

ouders en advocaten op kunnen rekenen duidelijkheid over schadekaders

behandelduur en korte lijnen met het team bij vragen

V

Tevredenheid deelnemers

Na het kennismakingsgesprek een week tot enkele weken daarna hebben

collega s van Emotioneel Herstel telefonisch een evaluatiegesprek afgenomen^
Van de deelnemende ouders was 56 tevreden met her vprinnp v ^m hf^t

keTmismakingsgesprek en 11 zeer tevreden Bij aanvang gaf 67 van de

deelnemende ouders aan vertrouwen te hebben in de praktijktest 11 zeer veel

vertrouwen te hebben en antwoordde 22 neutraal op deze vraag Wat betreft

het voelen van erkenning tijdens het kennismakingsgesprek gaf 67 van de

ouders aan van wel 22 antwoordde neutraal en 11 gaf aan nog geen

erkenning te voelen Uit de transcripten van de gesprekken blijkt dat toch veel

deelnemende ouders nog sceptisch waren en hun gevoel beschreven als eerst^

zien dan geloven Tw^eTluders gaven bij dit evaluatiegesprek aan dat het

ti^spad onj e^Jistisch^was Zonder te veel detail te noemen gaven ouders aan niet

allemaal te^den tezijh over de juridlsche bijstand maar wel tevreden met de

^
Dit is een momentopname van ongeveer4 maanden geieden er is nog geen nieuw

evaluatiemoment georganiseerd behalve een informeie check in
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ietselschadeadvocaat dedaraties gaan buiten de subsidieregeling en het

puntensysteem om Dit is later in informele tussentijdse evaluaties door die

ouders nogmaals bevestigd

—^TrTde prai^ktest hebben we gekozen voor een aanpak met veel

contactmomenten en willen we iaagdrempelig contact met qoede bereikbaarheid

bij vragen stimuleren Tegelljkertijd is de verwachting dat de oudertevredenheld

uiteindelijk valt of staat met de uiteindeiijke uitkomst van de VSO

Ervaring regie deelnemers

Uit dezelfde evaluatiegesprekken na het kennismakingsgesprek nogmaals is dit

een momentopname van 4 maanden geleden kunnen we conduderen dat 78

van de ouders tevreden was over de mate van regie tot dat moment en dat 56

vond dat ze grip hadden op de inhoud van het proces Tot siot was 22

ontevreden over de mate waarin ze regie ervoeren Uit de transcripten blijkt dat

voorai de termijnen van de praktijktest niet dutdelijk waren en er bij de juridische

bijstand van de ouder niet voidoende ruimte was om zelf het tempo te bepalen

r

3Honciusie

Ruim 5 niadnden na de kennismakings en evaluatiegesprekken is dat signaal van

het begin dat er niet genoeg ruimte was om het eigen tempo te bepalen

mogeiijk interessant om verderte onderzoeken bij de eindevaluatie Zo3 a een

deelnemer tot een overeenkomst komt vindt de eindevaluatie plaats en kunnen

de gesprekken vergeleken worden Of bij het bepalen van het tempo de juridische
bijstand een roi heeft oesoeeld ‘ n aarom

lanoer is Het is waardevol om te reconstrueren hoeveel tijd de ouder heeft

gewacht op zijn haar advocaat en of de tussenstappen dutdelijk waren voor de

ouder De relatie tussen de ouder en zijn haar rechtsbijstand is een vertrouwelijke
relatie waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan UHT en Finanden kijkt
kritisch naar het proces en de eigen roi daarin dat willen we ook graag doen met

de juridische bijstand Ook na de praktijktest willen we nog veel meer ouders een

zo werkbaar mogelijke route aanbieden

3i1 sommioe casussen

C

Snelheid en efficientie

De wachtrii voor de IB is nog substantieel en de gemiddelde doorlooptijd bij de

CWS is opqelopen tntnnnevppr in maanden dossier Het toevoeoen van~^n

extra route om tot afronding te komen zou~ifTTheone alCIJd voor Sen versneiltng

zorgen omdat de werklast verdeeld wordt Tegelijkertijd zien we dat de waarde

vjji SDeJheid reJatiefus^Het opstellen van een~schadeoverzicht oiijkt emotloneel

zwaar het bewijs over alle jaren dient opnieuw opgezocht te worden door de

ouders en het verleden wordt opnieuw beleefd Ouders die zelf graag snel tot

afronding komen geven zelf ook aan dat ze tijd nodig hebben om met al deze

aspecten tot een overzicht te komen In dat opzicht is de langere doorlooptijd

opeens niet meer te lang Hoe efficient de praktijktest is geweest ten opzichte
van het reguliere proces is alleen nog in voorlopige uren uit te drukken Zie ook

tabel 2 voor de urenspedficatie

Oonclusie

SnelMd is relatief en efficientie belangrijk Het kunnen voldoen aan de

verwachtino x^n ouders ftear tQvredefttiai3~een overeenstemminn bereiken en

da_armep_Qp laBap~tarmijn hezwaar voorkomnn Kr hnl « l rnwan^ tlnlf niirlprc 7Plf
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geven aan dat sommige processtappen zoals het opstellen van een

schadeoverzicht nu eenmaal til d kosten meer dan vooraf verwacht Zoals in de

eerste paragraaf aangegeven is er geen tijdwinst te behaien met het toevoegen
van de IB aan een VSO Efficientie is mogeiijk te betialen doordat ouders en hun

advocaten vooraf beter voorgelicht kunnen worden al zijn dat algetngne

aanpassinqen die o6k bii de CWS van waarde kunnen zijn Concluderend kujnnen
we twpp pperounten onderaeschikt ziin geraakt aan de andere

evaluatiepunten van de praktUktest
~

—

Advies vervolg regieroute VSO

Haiverwege de huidioe praktiikfpgf hebhan

tussdntljase conciusie dat de huidige opzet niet schaaibaar is Met de geleerde
lessen steilen we een aan^nn t ypryalarerTbpscnaTinq voor Hieronder vnlgt ppn

opsomnning van de belangrijkste aanpassingen en de motivering

meer aeieerd danxj^dadit Zo is de\A p

Omvanq en selectie deelnemende ouders in samenwerking met UHT zal

er een zorgvuldige aanmeldprocedure worden gemaakt voor 50 ouders die

deel kunnen nemen aan het vervolg Deze methode moet borgen dat de

groep gedupeerden divers is en sluit zoveel mogeiijk aan op het FIFO

principe van UHT Wij adviseren 50 ouders omdat dit een klein genoeg en

wendbare doelgroep is om flexibel te kunnen blljven tijdens de

opschaling
Kaders die met de nieuwe groep deelnemers aan het begin van de

regieroute worden besproken Daar valt onder het beoordelinqskader van

de CWS met daar bovenop eventueel een verfijning van beoordeling en

eerdere adviezen uit de praktijktest met 15 deelnemers De rechten en

olichten worden doorgesproken wat kan de deelnemer van het ministerie

verwachten en wat mogen ze van hun juridische bijstand verwachten Het

voorstel is om in de eindevaluatie van de praktijktest te onderzoeken of

voor elke processtap een vaste doorlooptijd gehanteerd kan worden waar

alleen bij uitzondering van afgeweken kan worden

Wat betreft de juridische biistand leren we uit de praktijktest dat de

dubbele bijstand ook door de inzet van letselschadeadvocaten misschien

niet nodig is Met de publicatie van het materiele schadekader en het

delen van andere hulpmiddelen zoals een standaardformat voor het

schadeoverzicht is de verwachting dat een op een juridische bijstand van

letselschadeadvocaten op een andere manier kan worden ingericht Dit is

ook aan u voorgesteld in de nota over de inzet van letselschade expetise
In het vervolg steilen we de VSO op als finale kwiitina Waar ouders in de

praktijktest nog de optie bezwaar open hebben bij een geschil over de

uitkomst van het schadeoverzicht is het voorstel om bij het vervolg een

VSO te gebruiken zoals hij bedoeld is finale kwijting zonder bezwaar

Deelnemende ouders die aan het einde van het proces toch niet tevreden

zijn kunnen in dat geval ervoor kiezen om het VSO dossier voor te leggen
aan de rechter Dit zal vanzelfsprekend een van de belangrijke

onderwerpen zijn die meegenomen wordt in de uitgebreide voorlichting bij
de start van de deelname

Naast bovenstaande aanpassingen zijn er een twee elementen waarvan wij
adviseren om ze

v^ de schadestaten doorde lafidSFdvocaat Het huidige team heeft veel

expertise opgebOtiWd wSt zij Ohdet aildete verwef ken in een werkdocument dat

fe oeoordeling
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als aanvulling kan gelden op de kaders van de CWS DaomaasUliedt de

samenwerkinq met de landsadvocaat omwille van snelhe]d voor de opschaling van

ISHaar 50 ouders ^t ons betreft de meeste kansen H^twafidirelementTetrgft
het behouden van de rQl vaa^vedXQUMeospetsQon we[ke nu wordtuitgevoerST
door de colleoa s

lijnen zijn met de medewerkers van het team om snel praktische zaken te kunnen

regelen maar ook dat deelnemers met vragen bij een onafhankelijke persoon

terecht kunnen voor een luisterend oor In de opschaling van 15 naar 50 vraagt
dit lets meer organisatie en de gesprekken zijn hierover gaande

Emotioneel Herstel Het is belangrijk dat er zowel korte\ an

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Motie van het lid Alkaya over de pilot om te bezien of

het treffen van vaststellingsovereenkomsten

versnellend werkt in het afhandelen van ianglopende

dossiers van toeslagengedupeerden een echte kans

geven om te slagen

Commissievergadering

7 juli 2022

31066 1069

Motie van de leden Paul en Kat over de proef met de

vso bij positieve afronding zo snel mogelijk

substantieel opschalen

Commissievergadering

7 juli 2022

31066 1070

Motie van het lid Paul c s over onderzoeken van

onorthodoxe maatregelen scenario s voor

versnellingen van het proces

Commissievergadering

7 juli 2022

31066 1071

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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