Q&A’s over extra ondersteuning voor gedupeerde ouders en kinderen
Toeslagenaffaire die te maken hebben (gehad) met een uithuisplaatsing
Q: Is er een speciale rechtsbijstand regeling om gedupeerde ouders te
ondersteunen?
We vinden het van groot belang dat gedupeerde ouders die te maken hebben met
een uithuisplaatsing met kinderbeschermingsmaatregel zich kunnen laten bijstaan
door een gespecialiseerde advocaat. Een advocaat kan ouders ondersteunen in
juridische procedures om herstel van de gezinssituatie te bereiken of dichterbij te
brengen. Om die reden ontwikkelt de minister voor Rechtsbescherming samen
met de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten een
subsidieregeling, die kosteloze rechtsbijstand mogelijk maakt voor gedupeerde
ouders die zich tegen een uithuisplaatsing met kinderbeschermingsmaatregel
willen verweren met bijstand van een gespecialiseerde advocaat.
In de subsidieregeling wordt geregeld dat voor gedupeerde ouders geen
vermogenstoets of inkomenstoets wordt gehanteerd en geen eigen bijdrage wordt
opgelegd bij een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand in procedures over
uithuisplaatsing(en). De regeling gaat in vanaf 1 juni 2022, met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2022.
Q: Waarom komt er extra ondersteuning voor gedupeerde ouders en kinderen
van de Toeslagenaffaire die te maken hebben (gehad) met een
uithuisplaatsing?
Ouders en hun kinderen horen bij elkaar. Maar soms spelen er zaken waardoor de
veiligheid of ontwikkeling van het kind op het spel staat. In het belang van het kind kan
dan de zware beslissing worden genomen om het kind uit huis te plaatsen. De
toeslagenaffaire kan mogelijk hebben bijgedragen aan een stapeling van problemen
binnen het gezin waardoor het kind daar niet meer veilig kon opgroeien. Dat is enorm
verdrietig.
Daarom wil de overheid extra ondersteuning bieden.
Q: Wat wordt er voor gedupeerde ouders en kinderen van de Toeslagenaffaire
die te maken hebben (gehad) met een uithuisplaatsing gedaan?
De extra hulp en ondersteuning is aanvullend op de hulp die via de Uitvoeringsinstantie
Herstel Toeslagen, gemeenten en jeugdbeschermingsinstellingen wordt geboden.
Gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met een uithuisplaatsing
kunnen vanaf 4 april 2022 ook een beroep doen op het landelijk onafhankelijk
ondersteuningsteam. Dit team gaat met de ouders en kinderen in gesprek om te horen
welke wensen en behoeftes zij hebben. Op basis hiervan kijken ze wat mogelijk is en
welke stappen gezet moeten worden om dat te realiseren. Daarnaast kunnen
gedupeerde ouders en kinderen vanaf 1 juni met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
kosteloze hulp ontvangen van een gespecialiseerde advocaat als zij te maken krijgen
met een uithuisplaatsing.
Q: Wat kan het Ondersteuningsteam voor mij doen?
Alle gedupeerde ouders en kinderen die te maken hebben (gehad) met een
uithuisplaatsing en die aangeven ondersteuning te willen van het ondersteuningsteam,
kunnen deze krijgen.
- Ze luisteren en helpen jou en je kind(eren) bij vragen over een uithuisplaatsing.
- Samen met jou kijken ze heel goed naar wat er allemaal is gebeurd rondom de
uithuisplaatsing. Zo proberen ze helder te krijgen wat de wensen en
mogelijkheden zijn in jouw situatie.
- Ze helpen je bijvoorbeeld in het proces om het contact te herstellen of schakelen
de organisaties in die daarvoor nodig zijn en ze begeleiden je in het contact met
hen.
- Ze kunnen je bijvoorbeeld helpen om een brief te schrijven of een gesprek voor te
bereiden. Ook kunnen ze dingen uitzoeken of uitleggen.
Jij houdt altijd de controle. Zij steunen je zolang dat nodig is.

Q: Waar kunnen ouders en kinderen zich melden?
Gedupeerde ouders en kinderen kunnen zich vanaf 4 april rechtstreeks aanmelden bij het
Ondersteuningsteam via www.hetondersteuningsteam.nl.
Ook kunnen gedupeerde ouders en kinderen zich melden bij:
- Lotgenotencontact (BOINK);
- Persoonlijk Zaaksbehandelaar;
- Hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn, zoals de jeugdbeschermer of de
maatschappelijk werker;
- Lokaal steunpunt van de gemeente.

