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Ouderpanel gedupeerde Kinderopvangtoeslag.  
Verslag vergadering Ouderpanel overleg op 23 Mei 2022   
 
 
1. Welkom en opening. 
De voorzitter heet de aanwezigen en gasten welkom. Het overleg vindt virtueel plaats. 
 
2. Agenda 
2.1 De agenda wordt vastgesteld 
 
2.2 Notulen 20-04-2022 
De notulen van 20 april worden goedgekeurd 

2.3 Adviezen bijeenkomst 20-04-2022 
De adviezen n.a.v. het overleg op 20 april staan uit bij UHT. 
 
3. Inhoudelijke onderwerpen 
3.1  Stand van zaken VSO   
De projectleider VSO geeft een toelichting over de stand van zaken VSO. Een voorstel voor de 
inrichting van de pilot ligt momenteel voor bij de stuurgroep. Bij goedkeuring kan de pilot van 
start, waarna besloten wordt of, en zo ja in welke vorm, de VSO route haalbaar is. 
Samengevat geeft het ouderpanel de volgende adviezen n.a.v. de ontvangen informatie: 
Advies 1: De ouders dienen toegang tot UHT en VSO dossier te krijgen, zodat beide partijen kunnen 
uitgaan van dezelfde informatie en dossiers. 
Advies 2: Het ouderpanel geeft het signaal af dat rechtsongelijkheid ten alle tijdens voorkomen dient 
te worden, omdat nu de spelregels door de VSO worden gewijzigd tijdens de ‘wedstrijd’. Ouders die 
nu in een traject zitten moeten ook gebruik kunnen maken van een VSO. Daarbij dient de VSO 
uitkomst overeen te komen met een CWS uitkomst. 
Advies 3: Het ouderpanel staat op het standpunt dat bij het niet akkoord gaan van een ouder met 
een VSO de normale procedure (CWS) open dient te blijven. 
Advies 4: Het ouderpanel hecht zeer grote waarde aan een onafhankelijke derde persoon tijdens de 
VSO gesprekken, die gemachtigd is namens de belastingdienst een besluit te nemen. 
 
4. Facilitaire onderwerpen 
4.1 Kennismaking met Lotgenotencontact. 
Het ouderpanel maakt kennis met het Lotgenotencontact. Men bespreekt waarin de twee groepen 
elkaar kunnen vinden op inhoudelijke onderwerpen.  
 
5. Bijpraten ouderpanel 
5.1 Ervaringen Tweede Kamer 19 mei 2022 
De ouders spreken met elkaar over de ervaringen op 19 mei in de Twee Kamer en het effect van hun 
bezoek op de bespreking in de vaste Kamercommissie. De voorzitter complimenteert de ouders van 
het ouderpanel voor hun doortastendheid en voor hun buiten de kaders handelen. De Tweede 
Kamer leden willen het ouderpanel voor het zomerreces nogmaals spreken. 
 
5.2 Vervolg CWS 
De WG CWS zal komende week praten over de stand van zaken CWS en het nog op te stellen 
ongevraagde advies. 
 
6. Rondvraag en afsluiting 
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De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg om 21.00 uur. De volgende 
virtuele reguliere vergadering is op 8 juni. Op 21 juni is het overleg met de Staatssecretaris Mw. A. de 
Vries gepland.  
 


