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Ouderpanel gedupeerde Kinderopvangtoeslag.  
 
Vergadering ouderpanel op 20 April 2022   
 
1. Welkom en opening  
De voorzitter heet de aanwezigen en gasten welkom. In het bijzonder twee nieuwe leden van het 
ouderpanel. Het overleg vindt virtueel plaats. 
 
2. Agenda doorspreken   
2.1 De agenda wordt vastgesteld 

 
2.2 Notulen 16-03-2022                                                                                                                                               
De notulen van 16 maart 2022 worden goedgekeurd. 
 
2.3 Adviezen bijeenkomst 16-03-2022  
De adviezen n.a.v. het overleg op 16 maart worden met de gasten doorgesproken. 
 
3. Inhoudelijke onderwerpen 
De gasten geven een terugkoppeling over de vier uitgezette adviezen maart 2022.  
Tijdens de bespreking geeft het ouderpanel de volgende adviezen aan de gasten. 
Advies 1: Het ouderpanel adviseert het UHT om het uitstel van de kindregeling te verzachten door € 
500 per kind te betalen.  
Advies 2: Het ouderpanel adviseert dringend om ervaringsdeskundigen naast de CWS leden te 
plaatsen, zodat het ouderperspectief en het gevoel daarbij een belangrijk onderdeel wordt in de 
overwegingen van CWS en de juridische invalshoek wordt verzacht. 
Advies 3: Het ouderpanel adviseert het CWS om minder krampachtig vast te houden aan de 
juridische grondslag, maar altijd uit te gaan van het gegeven dat een ouder die bij het CWS komt zich 
niet opnieuw hoeft te bewijzen als gedupeerde. 
Advies 4: Het ouderpanel adviseert dringend de PZB’er meer bevoegdheid en ruimte te geven, 
waarbij de PZB’er tot en met de bezwaarprocedure bij en naast de ouder staat.  
Advies 5: Het ouderpanel adviseert dringend dat het UHT zich aan de gestelde termijnen gaat 
houden en de ouders bij radiostilte laat weten waar het dossier zich bevindt. 
Advies 6: Het ouderpanel adviseert dat er in gestuurde brieven concreet wordt aangegeven wanneer 
het UHT tot betaling over gaat. Dat staat nu niet vermeld. 
 
3.1 Het Verzoek Persoonlijk Dossier (VPD) 
Het ouderpanel ontvangt informatie over de verschillende dossiers door het team Verzoek 
Persoonlijk Dossier (VPD) en hoe deze worden gebruikt. 
Advies 1: Het ouderpanel blijft van mening dat het onacceptabel is dat de ouder/advocaat niet in het 

bezit zijn van hetzelfde dossier als die door de BAC en CWS vanuit het UHT wordt opgestuurd. Het 

ouderpanel adviseert dringend dat het CWS dossier 1 op 1 ook naar de ouder/advocaat dient te 

worden gestuurd voorafgaand aan de zitting. Pas dan is er sprake van gelijkheid in uitgangssituatie en 

kan de ouder zich goed voorbereiden.                                                                                                                                                             

Advies 2: Het ouderpanel adviseert het VPD team om uit te gaan van de behoefte van de ouder bij 

het toesturen van het persoonlijk – en/of hersteldossier. Daarbij is volgens het ouderpanel geen 

samenvatting gewenst.  Het ouderpanel is van mening dat een samenvatting het wantrouwen 

bevorderd. Transparantie en feitelijk dezelfde informatie is voor de ouder cruciaal.  
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4. Facilitaire onderwerpen 
*De twee nieuwe ouders worden welkom geheten en stellen zich voor.  
*Het ouderpanel maakt kennis met de voorzitter van het ouderinitiatief Gedupeerde ouders uit 
Limburg.  
 
5. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg om 21.15 uur. De volgende 
LIVE bijeenkomst is op 18 mei 2022. Er zal op 11 mei 2022 een virtueel tussentijdse overleg zijn 
i.v.m.de stand van zaken diverse werkgroepen. 
 


