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Ons kenmerk 

Uw brief (kenmerk) 

Datum 	8 MRT 2023 
Betreft 	Reactie op uw brief van 26 januari 2023 

Beste mevrouw Kalverboer en heer Van Zutphen, 

Op 26 januari 2023 heeft u mij gezamenlijk een brief gestuurd waarin u uw 
tevredenheid uitspreekt over de opzet en responsiviteit van de kindregeling. 
Tegelijkertijd merkt u op dat de kindregeling op een drietal onderdelen 
onvoldoende perspectief biedt aan sommige kinderen. Uw signalen worden zeer 
op prijs gesteld. 

U verzoekt om structurele steun te bieden aan kinderen die formele 
onderwijstrajecten willen volgen; jongeren met problematische schulden te 
helpen met een zelfstandig leven zonder schulden en jongeren zelfstandig te 
erkennen als gedupeerde. 

Steun bij formeel onderwijs 
Formeel onderwijs kan inderdaad een bijdrage leveren aan een duurzaam 
toekomstperspectief voor jongeren. In navolging op het rapport Leven op de Rit is 
bij een brede groep getroffen jongeren gevraagd hoe hier invulling aan kan 
worden gegeven. In tegenstelling tot uw signaal kwam de behoefte aan formeel 
onderwijs niet nadrukkelijk naar voren uit onze eigen consultatie. Daarom is 
ervoor gekozen om hiervoor geen additionele voorziening te treffen. 

Deze keuze is ook gestoeld op het uitgangspunt dat er bestaande structurele 
voorzieningen zijn die jongeren kunnen aanwenden voor hun 
toekomstperspectief. Waar het een eerste opleiding betreft kan gebruik worden 
gemaakt van het collegegeldtarief en studiefinanciering. In het geval daar geen 
recht meer op is kan er gebruik worden gemaakt van het sociale 
levenlanglerenkrediet of het STAP-budget. 

Indien voorgenoemde voorzieningen geen oplossingen bieden, maar onderwijs 
duidelijk noodzakelijk is om het leven op de rit te krijgen, kunnen getroffen 
kinderen ook terecht bij hun gemeente. In gezamenlijkheid kan worden bekeken 
welke passende oplossingen er zijn voor de onderwijsbehoefte van de jongere. De 
kosten kunnen worden gedeclareerd via de Spuk. Gemeenten worden nogmaals 
op deze mogelijkheid gewezen. 
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Daarom zien wij geen aanleiding om nadere structurele oplossingen voor 
jongeren te treffen. Wel dient er meer en betere communicatie te komen voor het 
actief onder de aandacht brengen van deze voorzieningen door ons en 
bijvoorbeeld gemeenten. Ook wordt uw signaal doorgestuurd aan het ministerie 
van OCW, zodat zij hier kennis van kunnen nemen. 

Problematische schulden 
U merkt terecht op dat een deel van de jongeren kampt met problematische 
schulden en dat de Wet hersteloperatie toeslagen hiervoor geen oplossing biedt. 
Ook de Tweede Kamer heeft door de motie Kat op 22 december opgeroepen tot 
het ontwikkelen van een schuldhulpverleningsaanbod voor deze jongeren dat 
aansluit bij bestaande effectieve interventies. Gemeenten hebben naast de 
mogelijkheid van een minnelijke schuldregeling (Msnp) of doorgeleiding naar een 
wettelijk schuldhulpsaneringstraject (Wsnp) in sommige gevallen ook nog ander 
eigen (maatwerk)schuldhulpverleningsaanbod. Samen met SZW en VNG wordt 
dit aanbod in kaart gebracht. Daarna wordt bekeken of en op welke wijze dat 
toegankelijk kan worden gemaakt voor de getroffen jongeren. Over de gerichte 
inzet worden afspraken gemaakt met VNG. 

Zelfstandige erkenning 
Het laatste onderdeel waar u aandacht voor vraagt in uw brief betreft de 
zelfstandige erkenning van kinderen als gedupeerde. Deze zelfstandige 
erkenningsbehoefte bleek eerder ook uit onze eigen consultatie van de doelgroep. 
Net  als u hechten wij er waarde aan om in deze behoefte te voorzien. Daarom 
ontvangen alle kinderen ook een separate erkenningsbrief van mij. Ook in andere 
communicatie blijven wij benadrukken dat het leed van kinderen wordt gezien en 
gehoord. Het citaat uit uw brief is hier een voorbeeld van. We blijven met de 
kinderen in gesprek over hoe hun leed het best erkend kan worden in 
toekomstige communicatie. 

Tot slot 
Graag sluit ik deze brief of met een herhaling van mijn dank voor uw brief van 26 
januari. Het organiseren van beginnend herstel van het leed van getroffen 
jongeren is een complexe opgave waaraan uw reflecties een bijdrage leveren. Op 
4 april 2023 staat een gesprek met u gepland. Dat moment grijp ik graag aan om 
verder met u van gedachten te wisselen over het herstel van jongeren. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van financien - Toeslagen en Douane 
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