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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag is in het verleden veel niet goed gegaan. De
Belastingdienst/Toeslagen heeft daarbij de gevolgen voor en de impact op de betrokken
ouders uit het oog verloren. In 2020 is de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
opgericht en gestart met herstellen van dat wat niet goed is gegaan. Ouders van wie hun
kinderopvangtoeslag is stopgezet tussen 2005 en 2019 zonder dat ze weten waarom,
kunnen zich aanmelden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst kijkt dan opnieuw naar
hun situatie en doet een herbeoordeling. In december 2020 heeft het kabinet besloten om
gedupeerde ouders sneller en ruimer te compenseren. Eén van de afspraken is dat alle
ouders zo snel mogelijk €30.000 krijgen. Dit heet de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag.
Ouders die recht hebben op een hoger bedrag, krijgen dat na een integrale behandeling
alsnog.
Kwijtschelding publieke en private schulden
In de Wet hersteloperatie toeslagen is een grondslag opgenomen voor gemeenten om
openstaande vorderingen op gedupeerde ouders kwijt te schelden. Het kabinet heeft
besloten om naast het kwijtschelden van publieke schulden ook de private schulden van
gedupeerde ouders op te lossen. Wanneer een gedupeerde ouder door UHT als gedupeerd
wordt aangemerkt en compensatie van €30.000 of meer ontvangt, dan neemt UHT de
schulden over en betaalt de meeste private schulden. Het gaat om schulden die betrekking
hebben op de periode tot en met 31 december 2020.
Hulpaanbod
Ouders die zich bij de Belastingdienst gemeld hebben als gedupeerde krijgen vanuit
gemeenten een hulpaanbod op vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk.
Deze ondersteuning wordt in Diemen geboden door Madi Diemen. Eerst wordt contact
gelegd met de inwoner, daarna een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Tot slot wordt
er nazorg verricht.
Bijzondere bijstand
Volgens de Participatiewet heeft de alleenstaande of het gezin recht op bijzondere bijstand
voor zover deze niet beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere
omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan en deze kosten naar
het oordeel van het college niet kunnen worden voldaan uit het eigen inkomen en vermogen.
In Diemen wordt een inkomensnorm van 130% van de bijstandsnorm gehanteerd en elke
situatie wordt afzonderlijk beoordeeld.
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Vertraging
Omdat de integrale toets bij de Belastingdienst vertraging heeft opgelopen, wachten veel
gedupeerde inwoners op toekenning van de Catshuisregeling en kwijtschelding van publieke
en private schulden. De publieke schulden tot en met 31 december 2020 zijn gepauzeerd,
net als de (meeste) private schulden. Bij sommige ouders zijn na 1 januari 2021 nieuwe
financiële problemen ontstaan, omdat de gevolgen van de problemen met de Belastingdienst
nog altijd niet zijn opgelost. Madi Diemen heeft namens de (mogelijk) gedupeerden aan de
gemeente Diemen gevraagd om meer mogelijkheden tot financiële verstrekkingen. Tijdens
lotgenotenbijeenkomsten is dit ook gevraagd door Diemense gedupeerden.
Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 19 april 2022

Samenvatting
Veel gedupeerden van de toeslagenaffaire wachten nog op de toekenning van de
Catshuisregeling en kwijtschelding van publieke en private schulden, omdat de integrale
toets bij de Belastingdienst vertraging heeft opgelopen. Ondanks de acties van de
hersteloperatie toeslagen zijn de financiële problemen van deze ouders niet opgelost.
Daarom verlaagt het college de toegang tot de bijzondere bijstand voor ouders die door de
toeslagenaffaire in financiële problemen zijn gekomen en nog geen compensatieregeling
hebben ontvangen. Deze ouders kunnen via het hulpaanbod van Madi Diemen een kortere
aanvraag bijzondere bijstand doen, zonder inkomenstoets of vermogenstoets. Hierdoor
kunnen financiële oplossingen worden gevonden voor schrijnende situaties bij wachtende
gedupeerden.
Bij aanvragen bijzondere bijstand van ouders die wel een compensatieregeling van € 30.000
hebben ontvangen, wordt inkomen en vermogen wel beoordeeld, maar de ontvangen
compensatieregeling wordt niet meegerekend als inkomen of vermogen, omdat deze wordt
beschouwd als schadevergoeding.
Het collegebesluit is genomen na afstemming met Team Sociale Zaken, Madi Diemen en
Stichting Lotgenotencontact. Deze stichting is financieel mogelijk gemaakt door het
Ministerie van Financiën en in februari 2022 aan de slag gegaan met het ondersteunen van
gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslagaffaire
Ter inzage in iBabs
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