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Ouderpanel gedupeerden Kinderopvangtoeslag 

Ouderpanel gedupeerde Kinderopvangtoeslag.  
Verslag vergadering Ouderpanel overleg op 09 November 2022   
 
 
1. Welkom en opening. 
De voorzitter heet de aanwezigen en gasten welkom.  
 
2. Agenda 
2.1 De agenda wordt vastgesteld. 
 
2.2 Notulen van vergadering dd. 12-10-2022. 
De notulen van de vergadering wordt goedgekeurd. 

2.3 Adviezen bijeenkomst 12-10-2022. 
De reacties op de zes eerdere adviezen zoals aangegeven in het verslag van 12 oktober zijn nog 
onder constructie bij UHT. Zo ook de reactie op het ongevraagde advies CWS van 24 juni. Er is vanuit 
DG Herstel nadrukkelijk toegezegd dat alle reacties op de uitgebrachte adviezen voor het volgende 
overleg op 14 december zijn toegestuurd.  
 
3. Inhoudelijk onderwerp 
De projectleider van de VSO-praktijktest geeft een toelichting over de huidige stand van zaken van 
deze praktijktest als mogelijk toekomstig alternatief voor de CWS-procedure. Tijdens het gesprek 
geeft het ouderpanel een aantal zorgpunten op korte en langere termijn aan. Deze zorgpunten 
worden door de projectleider als toetsingscriteria opgenomen in de evaluatie. Een vervolgafspraak 
wordt ingepland in kwartaal 1 van 2023.  
 
De Plv. DG Herstel informeert de ouders uit het ouderpanel over de opgestarte procedure werving 
nieuwe voorzitter ouderpanel.  
 
Afgegeven adviezen tijdens dit en eerdere overleggen: 
Advies 1: Het ouderpanel adviseert UHT dringend excuses aan te bieden aan die ouders die tijdens 
het nabellen na ontvangst van de compensatie onheus zijn bejegend.  
Advies 2: Het ouderpanel adviseert UHT om het ouderpanel in de concept c.q. beginfase te 
betrekken t.a.v. het ontwerp van de nabestaandenregeling. 
Advies 3: Het ouderpanel attendeert UHT op het gegeven dat op Social Media zich mensen uitgeven 
en voordoen als UHT-medewerkers en adviseert UHT dit te onderzoeken. 
 
4. Facilitaire onderwerpen 
4.1 Het ouderpanel heeft in de komende periode verschillende overleggen vanuit de Werkgroepen 

gepland staan. De afspraak met de Staatssecretaris Mw. de Vries met het ouderpanel staat 
gepland op 14 december 2022.  

4.2 Het ouderpanel besluit tot het waarborgen van de continuïteit van het ouderpanel door een 
plaatsvervangend voorzitter aan te stellen.      

 
5. Rondvraag en afsluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg. De volgende virtuele 
reguliere vergadering is op 7 december 2022, waarna er op 14 december een regulier LIVE-overleg 
staat gepland.  
 


