Vergadering van: 16 juni 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 zullen
staatsecretaris A. van Huffelen, Stijn Kiens, Franklin Heijnen en Jeroen Vink aansluiten.

2.

Agendapunten

2.1 Notulen bespreken


Er zijn geen opmerkingen over de notulen van bijeenkomst 17 op 25 mei 2021.

Reactie op kritieken en adviezen
Toelichting op advies 2.3 Het betreft ouders zonder persoonlijkzaakbehandelaar én niet
weten waar ze aan toe zijn. Als ze geen zaakbehandelaar hebben kunnen ze geen vragen
stellen.
2.2 Stand van zaken UHT
Er zijn op dit moment ongeveer 20.000 ouders uitbetaald met de Catshuisregeling en is er een begin
gemaakt met het handmatig beoordelen. Ook is de integrale beoordeling gestart. In de
voortgangsrapportage komt de verder planning aanbod en de regelingen m.b.t. kinderen, expartners, niet KOT-gedupeerden en de kwijtschelding van private schulden.
2.3 Werkgroepen
- Ex-partner regeling
In principe heeft het kabinet het voorstel vanuit het ministerie overgenomen m.b.t. de ex-partners.
Dit betekend dat de ex-partners ook erkenning krijgen als gedupeerde. Zij krijgen ook toegang tot
bredere hulp van de gemeente en ze kunnen gebruik maken van de schulden kwijtschelding zoals die
geldt voor alle gedupeerde. Daarnaast kunnen ex-partners ook aanspraak maken op een
compensatie van 10.000 euro.
Definitie ex-partner
UHT beschouwt je als een ex-partner als je sinds de eerste terugvordering minimaal 1 jaar lid bent
geweest van het gezin. Voorbeeld wanneer een ex-partner niet in de regeling past: in 2012 waren de
ouders bij elkaar. In 2013 is de relatie verbroken en zijn de ouders apart gaan wonen. In 2016 is de
eerste terugvordering en herstel in 2021. De ex-partner valt dan buiten de regeling.
Vraag aan het ouderpanel: is deze definitie breed genoeg?
- Schuldenaanpak
De juridische grondslag voor alle betrokken departementen is ver genoeg, zodat alle betrokken
publieke organisaties daarop kunnen anticiperen en dus kwijt kunnen gaan schelden. Een aantal
gemeenten zijn daar reeds mee begonnen en een aantal treft de laatste praktische voorbereidingen
in het databestand of in de benodigde processen in de uitvoering. Hieronder een samenvatting per
organisatie.
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DUO: heeft de gedupeerdendata ontvangen en is deze aan het analyseren en bewerken voor
(deels geautomatiseerde) kwijtschelding. Het zal vervolgens een aantal weken duren voor de
huidige groep gedupeerden afgehandeld is, omdat er een deel handwerk bij zit.
CJIB: heeft de gedupeerdendata ontvangen en is deze aan het analyseren en bewerken voor
(deels geautomatiseerde) kwijtschelding. Het geheel zal ook voor CJIB een aantal weken
duren.
CAK: heeft kwijtschelding verleend aan alle gedupeerden in hun systeem. De
bevestigingsbrieven landen vanaf medio juli op de mat.
LBIO: zal eind juni beginnen met kwijtschelden. Elk dossier wordt handmatig opgepakt.
SVB: heeft de laatste praktische punten deze week afgerond. Vermoedelijk starten zij medio
juli met kwijtschelden.
UWV: heeft nog een juridisch punt dat met Belastingdienst/Toeslagen geregeld moet worden
voor de gegevensuitwisseling. Vermoedelijk starten zij medio juni/juli met kwijtschelden.
Gemeenten: moeten een collegebesluit ondertekenen om te gaan anticiperen op de
wetgeving. Het is voor gemeenten echter ongemakkelijk omdat ze de wetsteksten nog niet
altijd hebben kunnen zien, en ze niet precies weten hoe de financiële verantwoordingslijn zal
lopen. De betrokken ministeries geven hen de garantie dat ‘de wetgeving goed in elkaar zit’
en ‘er garant wordt gestaan voor de kosten van kwijtschelden en uitvoering’. Een groot
aantal gemeenten gaat daarmee akkoord en heeft het besluit genomen, een aantal stelt het
besluit uit. De eerste gemeenten zijn reeds begonnen met kwijtschelden, het zal echter nog
weken, en mogelijk maanden duren voor ze alle 350 begonnen zijn.
Waterschappen/belastingsamenwerkingen: zijn zich aan het voorbereiden op kwijtschelden.

WSNP
Daarnaast wordt er ook gekeken naar het oplossen van de schuldensituatie van gedupeerde ouders
en toeslagpartners in de WSNP. Belastingdienst/Toeslagen is begonnen met het kwijtschelden van
belasting- en toeslagschulden van deze groep. De publieke schuldeisers beginnen met het
kwijtschelden ook met de mensen in schuldsaneringstrajecten. Het team binnen
Belastingdienst/Toeslagen dat zich bezig houdt met het oplossen van de WSNP-dossiers coördineert
het kwijtschelden van de verschillende publieke schulden per WSNP-dossier en gaat uiteindelijk over
tot betaling van de restschuld in de boedel. Het kan in bepaalde gevallen zo zijn dat een publieke
schuldeiser iets niet kwijtscheldt (bijvoorbeeld een schuld uit 2021 of een ‘fraudeschuld’), die wel
onder het beleidsbesluit WSNP kan worden opgelost. Die schulden zullen we in dat geval meenemen
in de betaling aan de bewindvoerder.
Het proces wordt momenteel opgestart, de komende weken zullen de eerste ouders uit de WSNP
gehaald worden. Hierbij beginnen we met de ouders waarvan de verificatielijst het eerst bij ons is
binnengekomen via de rechtbank.
Vragen vanuit het ouderpanel m.b.t schulden.
- Wat als je schulden hebt afgelost met je compensatie?
De ontvangen compensatie is voor alles wat je hebt terugbetaald en wat extra’s. Als je de teruggave
hebt gebruikt om schulden af te lossen voordat de schuldenregeling bekend werd gemaakt dan gaat
UHT dit terugbetalen aan de ouder. Het proces moet nog worden uitgewerkt.
- Wat als je de WSNP al hebt afgerond?
Het is vervelend voor ouders die een traject hebben gevolgd en afgerond. Dit is helaas niet meer
terug te draaien. Deze ouders zouden wel een verzoek in kunnen dienen bij CWS om de kosten te
verhalen. Als dit nog niet het beoogde resultaat oplevert kan de ouder bezwaar maken.
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2.4 Verdiepende vraag: pilot ‘betekenisvol herstel’
Na aanleiding van het Catshuis bezoek bij demissionair minister-president Rutte, hebben P.S en S.I.
namens het Ouderpanel de fundamentele vraag gesteld “wordt de ouder wel daadwerkelijk
gehoord?“. Dat leidde er toe dat demissionair minister-president Rutte en staatssecretaris A. van
Huffelen, samen met Mr. D. Allewijn in gesprek zijn gegaan over secundaire victimisatie (hernieuwd
slachtofferschap). Dat gesprek heeft weer geleid tot het aanpassen van de pilot ‘betekenisvol herstel’
in de vorm van het uitrollen van een extra pilot. Het ouderpanel heeft hiervoor een werkgroep
opgezet. Het doel is om te zorgen dat er herstel plaatsvindt, dat een ouder zijn/haar verhaal maar
één keer hoeft te vertellen en het leven weer op kan pakken.
De pilot is gister in Leeuwaarden gestart met een ervaringsdeskundige. Dit is zeer goed bevallen voor
alle betrokken partijen, met een positieve uitkomst voor de deelnemende ouders. De deelnemende
ouders hebben het niet als vervelend ervaren om tegenover de Belastingdienst (UHT) en de
betreffende gemeente te moeten zitten, en kregen juist het gevoel dat de overheid nu een gezicht
heeft gekregen. Het panel wil daarnaast meegeven dat de onderstroom er écht toe doet en het
inzetten van een ervaringsdeskundige verstandig is, om een ouder te begeleiden. Juist om die
onderstroom naar boven te krijgen.
De volgende pilot-dagen zijn in Almere en Zaandam. In Almere zal een welzijnsorganisatie de
begeleiding op zich nemen en in Zaandam zal er een ervaren bemiddelaar aanwezig zijn.
2.5 Voorstellen veranderingen ouderpanel
Het ouderpanel is in een andere fase terechtgekomen. We doen veel meer, vooral in de
werkgroepen, en in de aanpak per gemeente. Daarmee begint het serieus werk (‘productie’) te
worden. De voorzitter geeft aan dat hij vindt dat we daarom opnieuw over de rol en functie van het
ouderpanel moeten praten met de staatssecretaris.
In het verlengde van dit onderwerp moet ook de suggestie van G. Jellesma (BOinK) gezien worden.
Hij stelt voor dat het ouderpanel een soort griffier nodig heeft. Het Ouderpanel kiest meer voor een
coördinator, die in ieder geval als taak heeft:
- De voortgang van de verschillende werkgroepen te bewaken, en deze te communiceren naar alle
leden van het ouderpanel;
- Zorgen dat van alles verslagen wordt gemaakt, en dat de relevante partijen op de hoogte worden
gehouden;
- Bewaken van de gemaakte afspraken, c.q. de voortgang van de adviezen en kritieken;
- Met de voorzitter en de secretaris van Minfin de agenda opstellen;
- Een mediaplan opstellen, voorleggen aan het ouderpanel, en uitvoeren.
Pool van ervaringsdeskundige gedupeerden en lotgenoten
Het is van groot belang dat de ontwikkelingen van de lotgenotenlijn samengaan met de
ontwikkelingen van de pilot ‘betekenisvolle dag’. Wat wij graag zien, is dat er een pool van
gedupeerde ouders gecreëerd wordt, die enerzijds de lotgenotenlijn bemenst, maar anderzijds ook
zorgt voor beschikbare ervaringsdeskundigen/buddy’s die per gemeente ouders bijstaan in de
voorbereiding, uitvoering en nazorg van de betekenisvolle dag.
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De groep ouders die voor de Lotgenotenlijn bijeen moet komen, is groter dan de ouders van het
ouderpanel. Voor deze groep is systematische begeleiding en scholing van belang (om een goede
ervaringsdeskundige te worden is de juiste opleiding nodig, waarbij therapie van verwerking eigen
verdriet en boosheid een belangrijke voorwaarde is om andere gedupeerden goed te kunnen
helpen/begeleiden).
Tot slot bespreken we het aantal leden dat het ouderpanel telt. Daarvan stellen we vast dat het
huidige aantal van 12 aan de lage kant is, gezien de hoeveelheid onderwerpen en taken. We zouden
het aantal leden kunnen uitbreiden naar 16 of 18.
3. Rondvraag en w.v.t.t.k
4. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid. De volgende vergadering zal
plaatsvinden op 25 augustus 2021. Locatie: nader te bepalen.
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