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Addendum 

Addendum bij brief Bevindingen Inspectie JenV onderzoek 

naar kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 30-1-2023 op zijn 

website een rectificatie geplaatst die gaat over het kwantitatief onderzoek 

naar kinderbeschermingsmaatregelen bij kinderen van gedupeerden van 

de toeslagenaffaire. Het CBS voerde dat onderzoek uit op verzoek van de 

Inspectie Justitie en Veiligheid. Die onderzoekt of het falen van de 

overheid in de toeslagenaffaire doorwerkte in de jeugdbescherming. 

In de rectificatie geeft het CBS aan dat het drie kopjes heeft aangepast in de 

publicaties van 1-11-2022, zowel in het nieuwsbericht als in het rapport zelf. De 

inhoud en de conclusies van het rapport zijn niet aangepast. 

Het CBS heeft in de samenvatting van zijn rapport het vierde tussenkopje in lijn 

gebracht met de conclusies. Daar stond als tussenkopje ‘Gedupeerdheid verhoogt 

de kans op kinderbeschermingsmaatregelen niet’. Dat is aangepast naar ‘Geen 

bewijs gevonden dat dupering gemiddeld genomen heeft geleid tot meer 

kinderbeschermingsmaatregelen’. 

In het CBS-nieuwsbericht zijn een kop en een tussenkopje in lijn gebracht met de 

conclusies. De kop van het nieuwsbericht was ‘Toeslagenaffaire heeft kans op 

kinderbeschermingsmaatregel niet vergroot’. Dat is geworden ‘Geen bewijs dat 

toeslagenaffaire gemiddeld genomen heeft geleid tot meer 

kinderbeschermingsmaatregelen’. Het tweede tussenkopje van het nieuwsbericht is 

aangepast van ‘Dupering verhoogt kans op kinderbeschermingsmaatregelen niet’ 

naar ‘Geen bewijs gevonden dat dupering gemiddeld genomen heeft geleid tot 

meer kinderbeschermingsmaatregelen’. 

Publicaties Inspectie Justitie en Veiligheid 

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft op basis van het CBS-rapport zelf een brief 

en nieuwsbericht opgesteld (1-11-2022).  

Daar waar de Inspectie JenV in deze publicaties heeft geschreven dat de analyses 

van het CBS aantonen dat de kinderopvangtoeslagaffaire de kans op het opgelegd 

krijgen van een kinderbeschermingsmaatregel niet heeft vergroot, volgt de 

Inspectie JenV nu de aangepaste formulering van het CBS: dat geen bewijs is 

gevonden dat dupering gemiddeld genomen heeft geleid tot meer 

kinderbeschermingsmaatregelen.  

Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de verdere inhoud en conclusies van de 

inspectiebrief. 

https://www.inspectie-jenv.nl/toezichtgebieden/jeugd/nieuws/2022/11/01/kwetsbaarheid-gezinnen-aanleiding-tot-kinderbeschermingsmaatregel


 

Inspectie Justitie en Veiligheid 

Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid 

niet vanzelfsprekend zijn. 

Dit is een uitgave van: 
Inspectie Justitie en Veiligheid 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Hoge Nieuwstraat 8| 2514 EL  Den Haag 
Postbus 20301 | 2500 EH  Den Haag 

Contactformulier | www.inspectie-jenv.nl 
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Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Vermenigvuldigen van informatie uit deze publicatie is toegestaan, 

mits deze uitgave als bron wordt vermeld. 

https://www.inspectie-jenv.nl/contact/professional/contactformulier
https://www.inspectie-jenv.nl/
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