Vergadering van: 21 april 2021
Plaats: MS Teams

Voorzitter: A. Zuurmond
Notulist: S. Igbinosa

Ouderpanel gedupeerde kinderopvangtoeslag
Welkom en opening
De voorzitter heet de aanwezigen hartelijk welkom en opent de bijeenkomst. Vandaag
sluiten twee nieuwe panelleden aan M.M. en K.R. Blikken we terug op het Catshuis bezoek
en sluit L. Bouwmeester aan om het panel bij te praten over het Kindpanel.
1. Agendapunten
2.1 Notulen bespreken


Er zijn geen opmerkingen over de notulen van bijeenkomst 13 op 3 maart 2021.

Reactie op kritieken en adviezen
Er zijn geen nieuwe kritieken en adviezen te bespreken.
2.2 Terugblik op bezoek aan Catshuis
Het ouderpanel kijkt met gemengde gevoelens terug naar het bezoek aan demissionair
Minister-President Rutte. Voor de een voelt het als een avond waarop de eerste stappen zijn
gezet naar het gehoord worden van de ouders, en begrijpen waar het zeer zit. Voor de ander
is de conclusie dat de aanwezigheid van de Minister-President niet van toegevoegde waarde
is. Ook is men van mening dat er andere punten besproken hadden moeten worden die
misschien wel belangrijker zijn dan het proces van heling.
Naar aanleiding van het gesprek zal er op 11 mei 2021 een vervolggesprek plaatsvinden met
een tweetal leden van het ouderpanel, Mr. D. Alewijn, voorzitter A. Zuurmond, demissionair
Minister-President Rutte en staatsecretaris A. van Huffelen.
2.3 Voortgang Kindpanel – L. Bouwmeester
L. Bouwmeester is vandaag weer aanwezig om een korte update te geven over het
Kindpanel. In december heeft het Kindpanel een gesprek gehad met de Belastingdienst. Dit
was aangrijpend en gaf veel besef over dat de financiële compensatie fijn is maar dat er meer
nodig is in zijn totaliteit.
Na dit gesprek is er een vraag naar voren gekomen: “wie voelt zich er eigenlijk echt
verantwoordelijk voor dat het weer goed met ons gaat?”. Deze vraag heeft geleid tot vier
(voorgenomen) acties. Recht op de hele waarheid, recht op gerechtigheid, recht op
verandering en recht op leven op de rit: dit actiepunt is uitgewerkt in zes actielijnen welke op
dit moment tegelijkertijd worden ingezet, zowel materieel als immaterieel. Onder het laatste
punt valt ook de Kindregeling. Het Kindpanel is hier nog over in gesprek en ook de ouders van
het Ouderpanel praten hier graag over mee. Het voorstel is dan ook om een keer samen met
het Kindpanel en de werkgroep Kindregeling in gesprek te gaan.
Advies
1 Het ouderpanel adviseert L. Bouwmeester om verbinding te zoeken met de VNG voor het
lotgenotenspreekuur.
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2.3 Signalen herstelproces
Het ouderpanel ontving het signaal dat er meerdere ouders zijn die geen
ontvangstbevestiging ontvangen nadat zij bezwaar hebben ingediend tegen hun berekening.
Advies Het ouderpanel ziet graag een voorstel voor een ontvangstbevestiging richting deze
ouders. We wijzen daarbij op dat dit voor vele ouders zeer confronterend kan zijn gezien het
verleden waarin vele stukken nooit zijn aangekomen.
Op dit moment krijgen ouders, waarvan beiden toeslagaanvrager zijn geweest, geen
uitbetaling na integrale beoordeling. Dit zou volgens de persoonlijkzaakbehandelaar de
werkwijze zijn omdat het oneerlijk is richting ouders waarbij er sprake is van maar één
toeslagaanvrager. Omdat het bedrag van de schadevergoeding dan hoger uitvalt.
Advies Ook ouders waarvan beiden toeslagaanvrager zijn hebben recht op herstel. Het
advies is dan ook om de situatie van deze ouders alsnog met lichte spoed op te pakken.
2. Rondvraag en w.v.t.t.k
- Via. I. Fatehmahomed is er een vraag binnengekomen vanuit de gemeente Utrecht met
betrekking tot ondersteuning voor gedupeerde ouders in die regio. K.W, S.M en L.P zullen dit
verder oppakken.
- Panellid Z. Mellah heeft per 21 april 2021 het ouderpanel verlaten.
3. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid. De volgende
vergadering zal plaatsvinden op 12 mei 2021 van 18:00 tot 21:00. Locatie: MS Teams.
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