
Ouderpanel gedupeerde Kinderopvangtoeslag 
 
Vergadering van 21 juni 2022.  
 
1. Welkom en opening 
De voorzitter heet de Staatssecretaris en de ouders welkom.  
 
2.    Inhoudelijk onderwerp:  
De staatssecretaris spreekt met de leden van het ouderpanel over haar reactie op de open brief d.d.  
6 mei, de brief d.d. 12 mei en de brief aan de Kamerleden d.d. 19 mei van het ouderpanel. Bij het 
bespreken van de onderwerpen uit deze brieven geeft het ouderpanel nogmaals de belangrijkste 
zorgpunten en adviezen aan, te weten: 

a. De 500 euro via de SPUK-regeling 
b. Het ouderpanel adviseert om de kinderen oprecht excuses aan te bieden voor het feit dat de 

overheid in gebreke is gebleven om in contact met de kinderen uit het kindpanel te blijven. 
c. Het advies om de PZB’er tot en met de CWS mee te laten gaan naast de ouder als 

ondersteuner. 
d. Het niet halen van de wettelijke termijnen gedurende het traject. 

 
Daarnaast bespreekt het ouderpanel met de Staatssecretaris op welke wijze de betrokkenheid bij het 
opstellen van de profielschets en de aanstelling van de nieuwe voorzitter ouderpanel vorm krijgt, nu 
de huidige voorzitter heeft aangegeven te gaan stoppen.  
 

Agenda en andere onderwerpen 

3.a. Agenda doorspreken  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3.b. Notulen 23-5-2022  

De notulen van 23 mei worden goedgekeurd. 

 

3.c. Adviezen bijeenkomst 20-04-2022 en 23-05-2022  
De reactie op de adviezen van de vergaderingen van april en mei 2022 worden besproken. 
 
3.d. Vervolg werkbezoek leden vaste Kamercommissie Financiën, 30 juni 2022 
Het ouderpanel bespreekt het doel van het werkbezoek op 30 juni 2022 en op welke wijze de ouders 
de leden van de vaste Kamercommissie Financiën te woord gaan staan. 
 
3.e. Ongevraagd advies CWS 
De voorzitter geeft de stand van zaken aan bij de totstandkoming van het ongevraagd advies CWS 
wat het ouderpanel voornemens is te sturen naar betrokkenen.  
 

Interne aangelegenheden                                                                                                                                                        

4. Nieuwe leden ouderpanel.                                                                                                                                       

Het ouderpanel heeft bij BOINK aangegeven dat er 2-3 nieuwe ouders zitting kunnen nemen in het 

ouderpanel. Hierdoor zal het ouderpanel tot max. 15 leden uitbreiden.  

Afsluiting 
5. Rondvraag 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg om 21.15 uur. De volgende 
bijeenkomst in op 20 juli 2022. 



 
 
 


