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 Ministerie van Financiën 

Staatssecretaris voor Toeslagen en Douane 

Mevrouw Aukje de Vries 

   Betreft:  Einde instellingstermijn Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag 

    

 Amersfoort, 16 februari 2023 

  

 Geachte mevrouw De Vries, 

 

Op voordracht van de staatssecretaris van Financiën is op 1 april 2020 de Bestuurlijke Adviesraad 

Kinderopvangtoeslag (BAK) ingesteld. De BAK is een tijdelijk adviescollege in de zin van artikel 5 

Kaderwet adviescolleges en heeft een instellingstermijn van drie jaar.  Per 31 maart 2023 loopt deze 

termijn af. De adviesraad heeft in het instellingsbesluit als taak gekregen om “de Staatssecretaris 

van Financiën a. gevraagd en ongevraagd te adviseren over de uitvoering, juridische aspecten en 

beleid van en communicatie over de hersteloperatie, gericht op het herstellen van de problemen in 

de kinderopvangtoeslag, mede naar aanleiding van het eindrapport van de Adviescommissie 

uitvoering toeslagen; b. verbindingen te leggen tussen het Strategisch Crisisteam1 en andere actoren 

die een bijdrage kunnen leveren aan de hersteloperatie”.  

Met deze brief willen wij u laten weten dat de BAK per 31 maart zijn activiteiten zal beëindigen. We 

lichten dit toe aan de hand van twee punten. 

In de eerste plaats constateren we dat de hersteloperatie in een nieuwe fase terecht is gekomen. Met 

het afronden van het besluitvormingsproces rond de Herstelwet is het juridisch kader grotendeels 

afgerond. Het ontwerp van de processen om de hersteloperatie uit te voeren, zijn daarmee 

vastgelegd. De vragen en opgaven voor de komende fase zijn – hoewel nog steeds fors – van een 

andere, meer uitvoerende aard. De BAK acht zichzelf niet de juiste instantie om in deze fase adequaat 

te adviseren. 

Ten tweede stelt de BAK naar tevredenheid vast dat bij de uitvoering van de hersteloperatie naast de 

Rijksoverheid ook de gemeenten nadrukkelijk in beeld gekomen; zij leveren via de inzet van brede 

hulp aan gedupeerden een belangrijke bijdrage aan de hersteloperatie. De BAK ziet een gezamenlijk 

optrekken van de Rijksoverheid en de gemeenten als een belangrijke factor in het herstel van 

vertrouwen. Wij zijn van mening dat een positie als adviesorgaan van slechts één van de betrokken 

overheden zich daar niet goed mee verhoudt.   

 
1 Nu Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).  



 

 

 

 

 

 

 

| 2 

De BAK spreekt zijn waardering uit voor de inzet die vanuit het ministerie van Financiën met betrokken 

partners in de afgelopen jaren is geleverd om het leed dat de toeslagenaffaire bij veel ouders en 

jongeren heeft veroorzaakt, te herstellen. Eind maart zal de BAK in zijn eindadvies reflecteren op het 

proces in de afgelopen jaren en de opgaven die nu nog aandacht vragen.  

Tot slot willen wij u persoonlijk danken voor het prettige contact, zowel met u als met uw voorganger, 

en de openheid die wij in de gesprekken hebben ervaren. Het gaf ons de ruimte om in onze adviezen 

de scherpte op te zoeken, altijd vanuit het perspectief van het belang van de gedupeerde ouders en 

kinderen. Wij zijn u erkentelijk voor de bijdrage die wij hieraan hebben mogen leveren  en wensen u 

veel wijsheid toe in het vervolg van de uitvoering van de hersteloperatie.  

Mocht u in incidentele gevallen behoefte hebben aan reflectie, zijn leden van de BAK individueel en 

op persoonlijke titel hiertoe graag bereid.  

 Met vriendelijke groet, 

Bestuurl i jke  Adviesraad Kinderopvangtoeslag  

 

Jantine Kriens 

Voorzitter 

 


