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Geachte mevrouw Arib, 

 

In reactie op uw brief van 13 oktober 2020, laat ik u weten dat de 

Algemene Rekenkamer heeft besloten om te voldoen aan het verzoek 

van uw Kamer om onderzoek te verrichten naar de 

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).  

 

In het onderzoek staan drie elementen centraal. Allereerst kijken we 

naar de snelheid waarmee ouders gecompenseerd worden voor de 

geleden schade. Vervolgens onderzoeken we de mate van 

zorgvuldigheid waarmee de UHT besluiten neemt over compensatie en 

de wijze waarop contact onderhouden wordt met de ouders. Wij zullen 

hierbij aandacht besteden aan de vragen die er bij de vaste 

Kamercommissie voor Financiën leven. Tot slot kijken we naar de 

bedrijfsvoering van de UHT en onderzoeken we of de organisatie 

voldoende mensen en middelen heeft om haar taken uit te voeren. 

Waar mogelijk zullen we gebruik maken van de uitgebreide periodieke 

doorlichting van Boston Consulting Group.1 

 

U verzoekt de Algemene Rekenkamer dit onderzoek mee te nemen in 

het verantwoordingsonderzoek over het Ministerie van Financiën van 

2020. Dit betekent dat publicatie van dit onderzoek in mei 2021 volgt. 

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat de UHT ook in 2021 nog 

                                                 
1 Boston Consulting Group, Doorlichting UHT, 29 september 2020 
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herstelbetalingen uit zal voeren. Het is daarom goed mogelijk dat de 

Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over het jaar 

2021 opnieuw aandacht zal besteden aan dit onderwerp.   

 

Ik vertrouw er op u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Algemene Rekenkamer 

 

 

 

 

drs. A.P. (Arno) Visser,    

president 

 

 

 

 

drs. C. (Cornelis) van der Werf, 

secretaris 


