Vergadering van: 3 maart 2021
Plaats: MS Teams

Voorzitter: A. Zuurmond
Notulist: S. Igbinosa

Ouderpanel gedupeerde kinderopvangtoeslag

1. Welkom en opening
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de bijeenkomst. Vandaag
bespreken we de huidige stand van zaken met betrekking tot het ouderpanel, de toevoeging
van een nieuw lid en lopende zaken.
2. Agendapunten
2.1 Notulen bespreken


Er zijn geen opmerkingen over de notulen van bijeenkomst 12 op 17 februari 2021.

Reactie op kritieken en adviezen
Er zijn geen nieuwe kritieken en adviezen te bespreken.
2.2 Tussentijdse evaluatie ouderpanel
Het ouderpanel is op dit moment erg tevreden over de samenwerking onderling. Het panel is
inmiddels zo goed als op elkaar afgestemd en merken dan zij snel tot goede actiepunten
komen. Ook het inzetten van werkgroepen op verschillende belangrijke onderwerpen
ervaren zij als positief. Het ouderpanel geeft aan dat de aanwezigheid van enkele gasten niet
altijd zinvol is en dat dit in de toekomst beter ingericht dient te worden. Ook de informatie
verschaffing vanuit UHT en het ministerie mogen sneller en duidelijker. Het ouderpanel
vraagt daarbij ook om meer tijd voor gevraagde feedback.
2.3 Bijeenkomst CAF-codes
Tijdens de bijeenkomst van 17 februari jl. heeft het ouderpanel aangegeven dat zij niet
tevreden zijn met het antwoord over de volledige inzage m.b.t de CAF-codes. Voorzitter A.
Zuurmond heeft daarom voorgesteld om een gesprek te arrangeren met een kleine selectie
van het ouderpanel en de vaktechnische specialisten. Namens het panel zullen K.W, J.M en
S.M hierbij aansluiten.
2.4 Nieuw lid toevoegen
Na aanleiding van de bijeenkomst van 17 februari jl. hebben een aantal leden zich gebogen
over de randvoorwaarden met betrekking tot het toevoegen van een nieuw panel lid.
Het voornaamste waar het panel tegen aanloopt is dat het voor een nieuwe lid, lastig is om
een goed beeld te krijgen van de zaken die al besproken zijn in het panel en welke
onderwerpen er bijvoorbeeld al zijn afgerond of lopende. Het panel wil graag een ‘buddy’
aanwijzen voor het nieuwe lid zodat deze goed voorbereid aan kan sluiten. Dit zal gebeuren
nadat er een eerste gesprek heeft plaatsgevonden met de voorzitter en een panellid.
Daarnaast zal er een overzicht worden opgesteld waarin de taakverdeling zichtbaar is.
Het ouderpanel zal zich nog verder verdiepen in een eventuele profielschets van een ouder,
dit reikt verder dan alleen gedupeerd zijn. Het is voor alle leden belangrijk dat een nieuw lid
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actief en betrokken is wanneer hij/zij zich aansluit bij het panel. We benadrukken hierbij dat
de kernwaarden vanuit het ouderpanel is dat er geen politieke noch individuele strijd
gevoerd wordt. Het panel zet zich in als een team voor de belangen van alle gedupeerden
ouders.
2.5 Terugkoppeling lotgenoten KOTA
Sinds een aantal maanden zijn een allerlei initiatieven met betrekking tot lotgenoten
gedupeerde kinderopvangtoeslag. Drie erkende ontwikkelingen zijn inmiddels de VNG,
Slachtoffer Hulp Nederland en de Lotgenoten KOTA. Het ouderpanel merkt dat er bij heel
deze drie platformen veel raakvlakken zijn en is van mening dat het noodzakelijk is om met
zijn alle in contact te komen en te kijken naar waar we elkaar kunnen versterken. Daarbij is
het van belang dat er ook formele kaders komen zodat we elkaar niet in de weg lopen.
Voorzitter A. Zuurmond is aanwezig geweest bij een eerste gesprek met Lotgenoten KOTA en
staatssecretaris A. van Huffelen. KOTA zal een plan van aanpak maken. En daarna zal
voorzitter de verschillende partijen bij elkaar brengen, om ervoor te zorgen dat e.e.a. goed
onderling afgestemd wordt, zonder dat dit leidt tot samenvoeging, oid.
2.6 Slachtoffer Hulp Nederland - update
K.W. heeft contact gehad met Slachtoffer Hulp Nederland, hierna SHN. Er is aangegeven dat
het plan van SHN al sinds december klaar lag en deze in januari is besproken met het
ouderpanel. Hierna is het ergens blijven liggen. Dit betreurt het ouderpanel. Inmiddels is de
bekostiging rond en kan het platform worden opgezet. SHN is op dit moment nog op zoek
naar ambassadeurs voor het platform en heeft het verzoek gedeeld met het ouderpanel om
hiervoor de juiste kandidaten te vinden. De volledige uitwerking zal nog met het ouderpanel
gedeeld worden.
3. Rondvraag en w.v.t.t.k
Voor de volgende vergadering wil het ouderpanel graag de Commissie Werkelijke Schade
uitnodigen om een breder beeld te krijgen van hun werkzaamheden.
Er zijn ook nog veel vragen voor staatssecretaris A. van Huffelen met betrekking tot het
herstelproces. Het ouderpanel zal een eerste deel vragen per mail aan de staatsecretaris toe
sturen en haar een volgende vergadering uitnodigen voor verdere toelichting. Het gaat dan
met name over de schuldenregeling en de regeling voor juridische hulp.
4. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid. De volgende
vergadering zal plaatsvinden op 24 maart 2021 van 18:00 tot 21:00. Locatie: MS Teams.
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