
Terugblik 4e kwartaal 2022 ouderpanel. 

Het ouderpanel heeft de wettelijke taak (artikel 5.1. Wet hersteloperatie) om gevraagd en 

ongevraagd adviezen te geven én het ouderperspectief / ervaringsdeskundigheid in te brengen 

ter verbetering van beleid en uitvoering binnen UHT e.a. ministeries. 

De informatie vanuit het ouderpanel t.b.v. de VGR is ter informatie voor alle 

belangstellenden, zowel ouders als andere gremia en geeft een terugblik van het 4e kwartaal 

2022. 

Grote lijn 

Er zijn veel zaken waarover het ouderpanel zich zorgen maakt, zoals vertragingen, 

stroperigheid en het systeemdenken. Die zorgen delen wij en formuleren we indien nodig in 

adviezen. Op die adviezen dient dan wel op tijd en inhoudelijk gereageerd te worden.  

Echter: Er zijn in het 4e kwartaal ook enkele positieve ontwikkelingen te melden: 

1/ Het ouderpanel dankt de leden van de 1e Kamer dat zij op basis van het gesprek zaken 

hebben aangekaart en toezeggingen afgedwongen. Ook met leden van de VKC Financiën is 

een goed gesprek geweest.  

2/ Het ouderpanel heeft al heel vroeg gepleit voor een kindregeling en is dan ook zeer 

tevreden dat de kindregeling als onderdeel van de Wet Hersteloperatie toeslagen is 

aangenomen en wordt uitgevoerd. 

3/ Het initiatief van twee ouders m.b.t. deelname Ster Kamp is positief gehonoreerd door de 

commissie die m.b.t. het project ouderinitiatieven ontwikkeld. 

4/ Het ouderpanel heeft een nieuwe Werkgroep opgestart t.w. ondernemers-gedupeerde. Deze 

werkgroep brengt momenteel in kaart waar ouders, tevens ondernemers, tegenaan zijn of nog 

lopen. Doel is om op termijn met adviezen te komen richt UHT en Min Fin ter verbetering 

van hun problemen. 

5/ Het ouderpanel ervaart regelmatig dat zij zeer vroegtijdig worden geïnformeerd door 

projectleiders UHT/ MinFin bij aanvang van een project. Dat waardeert het ouderpanel zeer, 

omdat door deze vroegtijdige betrokkenheid het ouderperspectief meegenomen kan worden in 

de projectlijnen. Zo wordt er een project “warme overdracht naar Regulier Toeslagen en 

Belastingdienst” opgestart voor ouders, die bij het UHT afgerond zijn. 

De ouders zijn blij dat de overdracht naar de nieuwe voorzitter Tof Thissen per 17 januari 

2023 vloeiend en warm plaats heeft gevonden. De ouders bedanken Michiel Grauss voor zijn 

inzet en wensen hem succes in zijn nieuwe baan als burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk. 

Zorgpunten van het ouderpanel, die zowel bij de 1e VKC (20 oktober), bij de 2e VKC (1 

december) en met de Staatssecretaris op 14 december zijn besproken, blijven: 

1/ Commissie Werkelijke Schade (CWS):   

CWS is te juridisch is en het moet veel menselijker worden. Het ouderpanel heeft al eerder 

geadviseerd gebruik te maken van ervaringsdeskundigen, die zowel de ouder als medewerkers 

CWS kan ondersteunen. Dit zal de gespreksvoering ten goede komen (geen hoorzitting). Ook 

hoort het te gaan om aannemelijk en niet om bewijs.  

2/Schulden:     

Wat nog niet wordt opgepakt is de problematiek bij ouders die zelf de schulden hebben 

opgelost (informele schulden). Zij hebben dat ten koste van veel problemen gedaan en 



bijvoorbeeld moeten kiezen om verschillende banen naast elkaar te hebben en geen tijd over 

te houden voor het gezin. Er zijn gedupeerden met ondertekende schuldregelingen met 

familieleden en bankafschriften zodat het objectief aan te tonen is, maar dat wordt nog 

geweigerd. En dat “goede gedrag” wordt nu afgestraft en dat zorgt voor een onrechtvaardige 

situatie waarbij veel ongelijkheid en onvrede wordt ervaren. Het ouderpanel heeft hiervoor 

twee mogelijke oplossingen voorgesteld. Een ongevraagd advies is in de maak, naast de 

notariële akte. Alleen deze mogelijkheid is nog steeds een no-go voor het ouderpanel. Vanaf 

het begin is gesproken over een faire compensatie en aannemelijkheid. Dan past de notariële 

akte niet, want niemand gaat op zo’n moment geld steken in een notaris.  

 

3/ Kinderen 18+:                                                                                                                        

De groep kinderen 18+ is an sich zwaar geraakt. Ze zijn vaak gestopt met hun studie en 

schulden aangegaan voor de ouders. Daarnaast spelen ook andere psychisch en lichamelijke 

kwetsbaarheden, want was geen ruimte voor uitgaven zoals tandzorg en geen geld voor het 

eigen risico bij de ziektekostenverzekering. In de nieuwe wet is er compensatie en voor de 

groep 18+ gaat het om 10.000 euro. Het ouderpanel uit hierbij de zorg dat de 10.000 euro die 

de kinderen krijgen ook opgenomen gaat worden in de boedel, waardoor er dus verrekeningen 

met dit geld gaan plaatsvinden, dan wel schulden (incasso) mee worden afgelost. Hiervoor is 

dit ‘steuntje in de rug’ niet bedoeld! Om dit te verhinderen is er een loket nodig voor de 

kinderen om dit aan te kaarten, waar men weet heeft van deze specifieke groep met een eigen 

aanspreekpersoon. 

 

4/ Buitenland:                                                                                                                                 

Gedupeerde ouders die verblijven in het buitenland zijn vaak van Nederlandse nationaliteit en 

daar spelen vier zaken: 

1e: Het ouderpanel pleit voor een aparte status, zodat deze ouders een urgentie krijgen t.a.v. 

huisvesting bij terugkomst naar Nederland. 

2e: speciale groep zijn de ouders die na 7/7/2020 zijn weggegaan, want ze worden niet 

geholpen door de gemeenten en andere hulpverleners.           

3e: In de tijd in het buitenland is er geen opbouw geweest van rechten zoals AOW. Dit gat in 

de rechten blijft en kan leiden tot 

ouderdomsarmoede.                                                                                                                       

4e: In het buitenland is er geen bescherming of moratorium en heeft men last van 

deurwaarders. Tegelijkertijd is er geen recht op spoedaanpak bij SBN met als gevolg 

uithuiszetting, boedelverkoop en loonbeslag. Ook dient de compensatie van 30.000 euro het 

label schadevergoeding te krijgen, zodat er betere bescherming voor geldt in het buitenland. 

  

5/ Kindregeling aanvullende maatregelen:                                                                                

De kindregeling is nu vooral in de praktijk gericht op talentontwikkeling zoals mee kunnen 

doen met voetbal of muziekles (zachte aspecten). Het ouderpanel vraagt extra aandacht voor 

huisvesting en opleiding (harde aspecten). Een opleiding is nodig voor de toekomst en in de 

praktijk worden voorzieningen gemist voor een zorgeloze opleiding zoals stage en 

opleidingskosten. De uitvoering ligt bij de gemeenten en/of VNG en het ouderpanel 

constateert dat deze vaak vergelijken met andere kinderen en wat die nodig hebben. Deze 

kinderen hebben echter door de KOT-affaire te maken gehad met jaren van stress het 

ontbreken van geld. Het ouderpanel pleit voor een aparte status voor de kinderen op de 

diverse leefgebieden. 
 


