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Ouderpanel gedupeerden Kinderopvangtoeslag 

Ouderpanel gedupeerde Kinderopvangtoeslag.  
 
Vergadering van 19 Januari 2022 
 
1. Welkom en opening 
De voorzitter heet de ouders en gasten welkom. In het bijzonder de drie nieuwe leden van het 
ouderpanel.  
 
1.a Agenda doorspreken  
De agenda wordt vastgesteld. 
 
1.b. Notulen 15-12-2021  
De notulen van 15 december worden goedgekeurd.    
 
1.c. Adviezen bijeenkomst 15-12-2021  
De adviezen n.a.v. het overleg op 15 december worden doorgesproken.  
De ouders geven aan dat alleen de ouders die op de kindertoeslagen- én de FSV lijst staan, een 
excuusbrief moeten ontvangen waarin het woord ‘fraudeur’ niet staat opgenomen.  
Het is voor mensen onduidelijk of zij nu wel of niet op de FSV lijst staan, zo wordt aangegeven.  
Doel van het ouderpanel is dat ouders die op de FSV lijst staan én ook gedupeerde t.g.v. 
Kindertoeslagen ten onrechte het label fraudeur hebben gehad. Zij moeten een excuusbrief 
ontvangen zonder het woordje fraudeur.  
Advies 1: Er dient een duidelijke excuusbrief naar de slachtoffer KOT te worden gestuurd, zonder het 
woordje fraudeur.  
 
2/ Kennismaking DG Herstel Ministerie Financiën. 
In het gesprek geeft het ouderpanel de volgende adviezen aan de DG Herstel. 
Advies 1: Het ouderpanel adviseert dat UHT de gemeenten actief over de SPUK-regeling informeert, 
zodat de gemeenten weten wat kan en mag worden bekostigd uit deze regeling aan gedupeerde 
ouders en kinderen.  
Advies 2: Het ouderpanel zegt dat UHT ook tussentijds -via een update- duidelijkheid dient te geven, 
zodat het ouderpanel zicht houdt op de voortgang van het proces.   
Advies 3: Het ouderpanel adviseert om regelingen via een AMvB (ministerieel besluit) te laten lopen, 
zodat het tijdspad wordt verkort.   
Advies 4: Het ouderpanel is van mening dat het van belang is dat kinderen en ex-partners ook in 
aanmerking komen voor het kwijtschelden van schulden en vraagt UHT dit te onderzoeken. 
 
3/ Bijpraten ouderpanel. 
a. Welkom nieuwe ouderpanel leden. 
De drie nieuwe leden stellen zich voor. De coördinator plant een kennismakingsafspraak met hen. 
b. Bevindingen kennismakingsronde coördinator  
De coördinator geeft een toelichting op haar kennismaking met de ouderpanelleden. De ouders 
bedanken haar voor de terugkoppeling en gegeven adviezen. 
c. Website ouderpanel 
De coördinator heeft contact gelegd met de Webbouwer voor een aparte website van het 
ouderpanel los het UHT.  
 
5/ Rondvraag en sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg om 21.20 uur. De volgende 
bijeenkomst is op 16 februari 2022.   
 


